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OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR 
HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, 
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HENSEL DAVEST INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS 
KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PT HENSEL DAVEST INDONESIA TBK
Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam usaha pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet  (e-commerce) dan pendistribusian produk digital 

Kantor Pusat:
TravellerS Phinisi Building, Lantai 12

Jl. Lamadukelleng No. 59
Makassar, Sulawesi Selatan, 90112

Telepon: (0411) 859 222

Kantor Operasional:
EightyEight Kasablanca Tower Lantai 28C

Jl. Raya Casablanca Kav.88
Jakarta Selatan, 12870

Telepon: (021) 2283 1619
Website: www.hdi.co.id
Email: corsec@hdi.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 381.170.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau sebesar 25,00%(dua 
puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroandengan nilai 
nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada 
saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 200.114.250.000 (dua ratus miliar 
seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). 
Perseroan menerbitkan opsi saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran 
Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 76.234.000 (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai program 
MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor 
penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap 
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO TERKAIT PERKEMBANGAN TEKNOLOGI YANG TERLALU CEPAT. RISIKO USAHA 
PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS 
SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHNGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN 
UMUM PERDANA SAHAM INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM 
TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN 
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019
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Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham 
ini kepada OJK dengan Surat No. 13905HDI/SM/0319 tanggal 27 Maret 2019 sesuai dengan persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan 
pelaksanaannya (“UUPM”). 

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada 
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan yang telah dikeluarkan oleh 
BEI pada tanggal 30 April 2019 apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEI. Apabila 
Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEl, maka Penawaran Umum ini batal demi 
hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM 
dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab 
sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di 
wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan 
atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan 
dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan 
tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana 
dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XIII 
mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA 
MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN 
PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM 
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN 
TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN 
PUBLIK.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN 
   
“Afiliasi” :: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan 

pelaksanaannya, yaitu: 
•   hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, 

baik secara horizontal maupun vertikal; 
•   hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak 

tersebut; 
•   hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih 

anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; 
•   hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 
•   hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun 

tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau 
•   hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 
 

“Akuntan Publik” :: berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) 
yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum 
Perdana Saham. 
 

“Anggota Bursa” :: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) 
UUPM. 
 

“USD” :: berarti Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS. 
 

”BAE” :: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di 
Jakarta, merupakan pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam 
Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan 
Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.36 tanggal 26 Maret 2019, yang 
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. 
 

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

“Bursa Efek” atau “BEI” :: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam 
hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di 
Jakarta, di mana saham ini dicatatkan. 
 

“Daftar Pemesanan Pembelian 
Saham” atau ”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 persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan 
ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 
• Atas dasar lewatnya waktu, yakni: 

- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, 
yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang 
terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan 
peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau  

- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang 
diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 

• atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan 
dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. 

 
“Emisi” :: berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan 

kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan 
diperdagangkan di BEI. 
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“Entitas Anak” : Berarti perusahaan di mana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan 
hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila 
Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki 
kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut; sehingga laporan 
keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi 
yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan 
memiliki 4 Entitas Anak secara langsung, yaitu PT. BIG, PT. ESA, PT. MOI dan PT. 
DPI.  

   
“Formulir Konfirmasi 
Penjatahan Saham” atau 
”FKPS” 

: berarti 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. 
 

“Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham” atau ”FPPS” 

:: berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi 
Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, 
yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon 
pembeli atau pemesan serta diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada 
Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan. 
 

“Harga Penawaran” :: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana 
Saham, yaitu sebesar Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah). 
 

“Hari Bank” :: berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring. 
 

“Hari Bursa” :: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, 
kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur 
bursa oleh Bursa Efek.  
 

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

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

“Kemenkumham” :: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu 
dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan 
Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). 
 

“Konfirmasi Tertulis: :: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI 
dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek  untuk kepentingan Pemegang 
Rekening di pasar sekunder. 
 

“KSEI” :: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 
merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 
 

“Konsultan Hukum” :: Berarti ANRA & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada 
mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana Saham. 
 

“Manajer Penjatahan” :: berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan 
Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam 
Peraturan No. IX.A.7. 
 

“Masa Penawaran Umum 
Perdana Saham” 

:: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang 
Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan kepada Penjamin Emisi Efek 
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“Entitas Anak” : Berarti perusahaan di mana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan 
hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila 
Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki 
kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut; sehingga laporan 
keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi 
yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan 
memiliki 4 Entitas Anak secara langsung, yaitu PT. BIG, PT. ESA, PT. MOI dan PT. 
DPI.  

   
“Formulir Konfirmasi 
Penjatahan Saham” atau 
”FKPS” 

: berarti 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. 
 

“Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham” atau ”FPPS” 

:: berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi 
Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, 
yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon 
pembeli atau pemesan serta diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada 
Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan. 
 

“Harga Penawaran” :: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana 
Saham, yaitu sebesar Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah). 
 

“Hari Bank” :: berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring. 
 

“Hari Bursa” :: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, 
kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur 
bursa oleh Bursa Efek.  
 

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

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

“Kemenkumham” :: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu 
dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan 
Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). 
 

“Konfirmasi Tertulis: :: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI 
dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek  untuk kepentingan Pemegang 
Rekening di pasar sekunder. 
 

“KSEI” :: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 
merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 
 

“Konsultan Hukum” :: Berarti ANRA & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada 
mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana Saham. 
 

“Manajer Penjatahan” :: berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan 
Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam 
Peraturan No. IX.A.7. 
 

“Masa Penawaran Umum 
Perdana Saham” 

:: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang 
Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan kepada Penjamin Emisi Efek 

sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika Masa Penawaran Umum 
Perdana Saham itu ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan Masa Penawaran Umum Perdana Saham 
tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja. 
 

“Masyarakat” :: berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga 
Negara Indonesia dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum Indonesia maupun 
Warga Negara Asing dan/atau badan-badan asing dan/atau badan hukum asing, 
baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun 
bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang diperkenankan 
untuk memiliki Saham Yang Ditawarkan dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 

“Menkumham” :: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal 
dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri 
Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia). 
 

“OJK” :: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan 
bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU 
OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan 
jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, 
lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 
Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan 
jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau 
para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU 
OJK. 
 

“Pemegang Rekening” :: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub 
rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. 
 

“Pemerintah” :: berarti Pemerintah Republik Indonesia. 
 

“Penawaran Awal” :: berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 
Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, 
yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, 
berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga 
Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan 
sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang 
Prospektus Awal dan Info Memo. 
 

“Penawaran Umum” :: berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan 
kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan 
ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.  
 

“Penitipan Kolektif” :: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang 
kepentingannya diwakili oleh KSEI. 
 

“Penjamin Emisi Efek” :: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk 
melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam 
hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagaimana  tercantum  dalam  
Perjanjian  Penjaminan Emisi  Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang 
Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (full commitment) dan melakukan 
pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada 
Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian 
penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 
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“Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek” 

:: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, 
pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran 
Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. 
 

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

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

“Peraturan No. IX.E.1” :: berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan 
Kepentingan Transaksi Tertentu. 
 

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

“Peraturan No. IX.J.1” :: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK 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. 
 

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

   
“Peraturan OJK 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. 
 

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

“Peraturan OJK No. 34/2014” :: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang 
Komite Nominasi dan Remunisari Emiten atau Perusahaan Publik. 
 

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

“Peraturan OJK No. 38/2014” :: berarti Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang 
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu. 
 

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

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

“Peraturan OJK No. 8/2017” :: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk 
Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas. 
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“Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek” 

:: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, 
pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran 
Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. 
 

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

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

“Peraturan No. IX.E.1” :: berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan 
Kepentingan Transaksi Tertentu. 
 

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

“Peraturan No. IX.J.1” :: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK 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. 
 

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

   
“Peraturan OJK 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. 
 

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

“Peraturan OJK No. 34/2014” :: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang 
Komite Nominasi dan Remunisari Emiten atau Perusahaan Publik. 
 

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

“Peraturan OJK No. 38/2014” :: berarti Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang 
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu. 
 

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

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

“Peraturan OJK No. 8/2017” :: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk 
Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas. 
  

“Peraturan OJK No. 23/2017”  
 

:: berarti Peraturan OJKNo. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang 
Prospektus Awal Dan Info Memo. 
 

“Perjanjian Pendaftaran Efek” :: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI  
No.SP-016/SHM/KSEI/0319 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dibawah tangan 
oleh dan antara Perseroan dengan KSEI. 
 

“Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham” atau 
“PPAS” 

:: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. tanggal, yang dibuat 
oleh dan antara Perseroan dengan BAE dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di 
Jakarta. 

   
“Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek” atau ”PPEE” 

:: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.35 tanggal 26 Maret 2019 juncto 
Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 56 tanggal 24 Juni 2019, yang 
semuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. 
 

“Pernyataan Pendaftaran” :: berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum 
Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM junctoPeraturan OJK No. 
7/2017. dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2 serta 
Peraturan No. IX.A.1. 
 

“Perseroan” :: berarti PT Hensel Davest Indonesia Tbk., berkedudukan di Makassar, Sulawesi 
Selatan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum 
dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. 
 

“Perusahaan Efek” :: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, 
perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam 
UUPM. 
 

“Profesi Penunjang 
Independen” 

:: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik, yang melakukan 
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 

“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 Peraturan OJK No. 8/2017. 
 

“Prospektus Awal” :: berarti berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan 
memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK 
sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah, 
Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan 
dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan 
Peraturan No. IX.A.8. 
 

“Prospektus Ringkas” :: berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus 
Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan 
dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari 
OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana 
diatur dalam Peraturan No. IX.A.2. 
 

“Perubahan dan/atau 
Tambahan Atas Prospektus 
Ringkas” 

: : berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan perbaikan dan/atau 
tambahan atas Prospektus Ringkas, yang diumumkan sekurang-kurangnya 1 (satu) 
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 
selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif sesuai dengan 
Peraturan No. IX.A.2. 
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“Rupiah” atau “Rp ” : : berarti mata uang Republik Indonesia. 
 

“RUPS” : : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham 
Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran 
Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya. 
 

“Saham Baru” : : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran 
Umum Perdana Saham.  
 

“Saham Yang Ditawarkan” : : berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi 
Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebesar 381.170.000 
(tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) saham atas nama 
masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan 
dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan. 
 

“SHGB” : : berarti Sertifikat Hak Guna Bangunan. 
 

“Tanggal Distribusi” : : berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 
2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang 
Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek 
untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan. 
 

“Tanggal Pembayaran” : : berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar 
perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi. 
 

“Tanggal Pencatatan” : : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu 
selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.  
 

“Tanggal Pengembalian Uang 
Pemesanan” 

: : berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang 
Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek 
kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi 
karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham 
dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 
tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau  
2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan 
Penawaran Umum Perdana Saham. 
 

“Tanggal Penjatahan” : : berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa 
Penawaran Umum Perdana Saham, pada saat mana Manajer Penjatahan 
menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan. 
 

“Undang-Undang Pasar Modal” 
atau “UUPM” 

: : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara 
Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-
peraturan pelaksananya. 
 

“UUPT” : : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran 
Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756. 
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“Rupiah” atau “Rp ” : : berarti mata uang Republik Indonesia. 
 

“RUPS” : : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham 
Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran 
Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya. 
 

“Saham Baru” : : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran 
Umum Perdana Saham.  
 

“Saham Yang Ditawarkan” : : berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi 
Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebesar 381.170.000 
(tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) saham atas nama 
masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan 
dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan. 
 

“SHGB” : : berarti Sertifikat Hak Guna Bangunan. 
 

“Tanggal Distribusi” : : berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 
2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang 
Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek 
untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan. 
 

“Tanggal Pembayaran” : : berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar 
perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi. 
 

“Tanggal Pencatatan” : : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu 
selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.  
 

“Tanggal Pengembalian Uang 
Pemesanan” 

: : berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang 
Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek 
kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi 
karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham 
dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 
tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau  
2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan 
Penawaran Umum Perdana Saham. 
 

“Tanggal Penjatahan” : : berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa 
Penawaran Umum Perdana Saham, pada saat mana Manajer Penjatahan 
menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan. 
 

“Undang-Undang Pasar Modal” 
atau “UUPM” 

: : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara 
Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-
peraturan pelaksananya. 
 

“UUPT” : : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran 
Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756. 

 

RINGKASAN 
 
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan 
yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. 
Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan 
yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali 
dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
 
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 
 
Perseroan didirikan pada tanggal 7 Januari 2013 Akta Pendirian Nomor: 01 tanggal 7 Januari 2013, yang dibuat dihadapan 
Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Gowa, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan a Nomor: AHU-08918.AH.01.01 Tahun 
2013 tanggal 26 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0015472.AH.01.09 Tahun 2013 
tanggal 26 Februari 2013,  telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 48 tanggal 14 Juni 2013, 
Tambahan No. 82360/2013 (“Akta Pendirian”).  
 
Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia No. 32 tanggal 25 Februari 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, 
SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
Surat Keputusan No. AHU-0010739.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 27 Februari 2019, perubahan anggaran dasar mana telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-
AH.01.03.0119728 tanggal 27 Februari 2019, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0119729 tanggal 27 Februari 2019, 
kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 27 Februari 
2019 (“Akta No. 32 Tanggal 25 Februari 2019”), yang antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham 
Perseroan atas   :  
1.   Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup antara lain: 

a. Menyetujui perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka yaitu antara lain Perubahan 
status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dan mengubah Pasal 3 tentang Maksud 
dan Tujuan serta Kegiatan usaha,a ntara lain untuk disesuaikan dengan KBLI/2017  

b. Menyetujui penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal termasuk Peraturan Nomor: IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan YangMelakukan 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka tanggal 08 Desember 2014 dan perubahannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Terbuka tanggal 14 Maret 
2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 
Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 08 Desember 2014. 

 
2.  Menyetujui  pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari 

portepel sebanyak-banyaknya sebesar 381.170.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) saham 
ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan melalui (Initial Public Offering) 
masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran, 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasal Modal dan Peraturan 
Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

 
3.  Menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka program Manajemen & Karyawan (Management & Employee Stock 

Option Plan/MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan 
disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan. Program MESOP ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasal Modal dan Peraturan Bursa 
Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan memberikan kuasa kepada Direksi 
Perseroan untuk menentukan criteria penerima opsi 
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4. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat, dengan 
demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: 

 
 Direksi 
 Direktur Utama          : Hendra David 
 Direktur                : Edwin Hosan 
 Direktur :  Ferdiana 
  
 Dewan Komisaris 
 Komisaris Utama        :  Maxie Djonny, ST, MT 
 Komisaris : Adikin Basirun, SE 

Komisaris Independen    : Ida Bagus Putu Sinarbawa, SE 
 
5.  Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan 

yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan penawaran umum. 
 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam  Akta No. 32 Tanggal 25 Februari 2019, 
maksud dan tujuan utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet 
(e-commerce) dan pendistribusian produk digital. 
 
Berdasarkan  Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
PT. Hensel Davest Indonesia No. 36 tanggal 28 Maret 2018, dibuat dihadapan Aisyah Ratu Yuliana Siregar, SH, M.Kn., Notaris 
di Kota Sukabumi, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0128433 tanggal 28 Maret 2018, perubahan data 
perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan No. AHU-AH.01.03.0128434 tanggal 28 Maret 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 
AHU-0044314.AH.01.11.TAHUN 2018 pada tanggal 28 Maret 2018  yang kemudian ditegaskan kembali dalam  Akta No. 32 
Tanggal 25 Februari 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus 
ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

Modal Saham 
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama 

Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp. 100,- 

setiap saham % 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 87,537 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 
4. Edwin Hosan 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000.000 
13.150.000.000 

1.000.000 

0,962 
11,500 

0,001 
    
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.143.510.000 114.351.000.000  100,000 
Saham dalam Portepel 2.856.490.000 285.649.000.000  

 
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN 
 
Perseroan berdiri sejak 2013 sebagai perusahaan yang memproses transaksi untuk multi-biller. Dimulai dari pulsa elektrik 
kemudian mengembangkan usaha ke prepaid listrik dan biller lainnya seperti BPJS dan PDAM. Berfokus di sektor B2B hingga 
di tahun 2015 meluncurkan aplikasi DavestPay untuk menyasar segmen B2C. Saat ini, Perseroan memiliki lebih dari 150,000 
jaringan agen yang tersebar di seluruh Indonesia dan memproses lebih dari 600.000 transaksi dari ratusan produk per harinya. 
 
Perseroan telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang terpercaya dalam hal memproses pembayaran multi-
biller. Dengan dukungan personel yang ahli di bidangnya serta keamanan yang unggul, Perseroan terus berupaya untuk 
berinovasi menciptakan solusi layanan terbaik bagi mitra/agen.  
 
Perseroan memiliki visi untuk menjadi platform teknologi finansial dan sistem perdagangan elektronik menyeluruh bagi individu 
dan pemilik usaha. Sedangkan misi Perseroan adalah mewujudkan masyarakat yang mengadopsi teknologi finansial dengan 
solusi lengkap dan terpadu dari Perseroan.  
Keterangan selengkapnya mengenai Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini. 
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4. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat, dengan 
demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: 

 
 Direksi 
 Direktur Utama          : Hendra David 
 Direktur                : Edwin Hosan 
 Direktur :  Ferdiana 
  
 Dewan Komisaris 
 Komisaris Utama        :  Maxie Djonny, ST, MT 
 Komisaris : Adikin Basirun, SE 

Komisaris Independen    : Ida Bagus Putu Sinarbawa, SE 
 
5.  Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan 

yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan penawaran umum. 
 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam  Akta No. 32 Tanggal 25 Februari 2019, 
maksud dan tujuan utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet 
(e-commerce) dan pendistribusian produk digital. 
 
Berdasarkan  Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
PT. Hensel Davest Indonesia No. 36 tanggal 28 Maret 2018, dibuat dihadapan Aisyah Ratu Yuliana Siregar, SH, M.Kn., Notaris 
di Kota Sukabumi, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0128433 tanggal 28 Maret 2018, perubahan data 
perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan No. AHU-AH.01.03.0128434 tanggal 28 Maret 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 
AHU-0044314.AH.01.11.TAHUN 2018 pada tanggal 28 Maret 2018  yang kemudian ditegaskan kembali dalam  Akta No. 32 
Tanggal 25 Februari 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus 
ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

Modal Saham 
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama 

Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp. 100,- 

setiap saham % 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 87,537 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 
4. Edwin Hosan 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000.000 
13.150.000.000 

1.000.000 

0,962 
11,500 

0,001 
    
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.143.510.000 114.351.000.000  100,000 
Saham dalam Portepel 2.856.490.000 285.649.000.000  

 
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN 
 
Perseroan berdiri sejak 2013 sebagai perusahaan yang memproses transaksi untuk multi-biller. Dimulai dari pulsa elektrik 
kemudian mengembangkan usaha ke prepaid listrik dan biller lainnya seperti BPJS dan PDAM. Berfokus di sektor B2B hingga 
di tahun 2015 meluncurkan aplikasi DavestPay untuk menyasar segmen B2C. Saat ini, Perseroan memiliki lebih dari 150,000 
jaringan agen yang tersebar di seluruh Indonesia dan memproses lebih dari 600.000 transaksi dari ratusan produk per harinya. 
 
Perseroan telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang terpercaya dalam hal memproses pembayaran multi-
biller. Dengan dukungan personel yang ahli di bidangnya serta keamanan yang unggul, Perseroan terus berupaya untuk 
berinovasi menciptakan solusi layanan terbaik bagi mitra/agen.  
 
Perseroan memiliki visi untuk menjadi platform teknologi finansial dan sistem perdagangan elektronik menyeluruh bagi individu 
dan pemilik usaha. Sedangkan misi Perseroan adalah mewujudkan masyarakat yang mengadopsi teknologi finansial dengan 
solusi lengkap dan terpadu dari Perseroan.  
Keterangan selengkapnya mengenai Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini. 

3. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN 
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki  4 (empat) Entitas Anak Langsung dengan kepemilikan diatas 
50%, sebagai berikut: 
 
Nama Perusahaan Kegiatan 

Usaha 
Persentase 
Kepemilikan 

Tahun 
Penyertaan Domisili Keterangan 

Operasional 
1. PT. Emposh Sinergi Asia 99,98% 2017 Kota Makassar Belum Beroperasi 
2. PT. Biropay Indoteknologi Global 99,98% 2017 Kota Makassar Belum Beroperasi 
3. PT. Motransfer Otoritas Internasional 99,98% 2017 Kota Makassar Belum Beroperasi 
4. PT. Doeku Peduli Indonesia  99,99998% 2019 Kota Makassar Belum Beroperasi 
 
4. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 

 
Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan: 
 

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 381.170.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) 
saham biasa atas nama, yang  mewakili sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) 
dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana 

Nilai Nominal : Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham 
Harga Penawaran :  Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham 
Nilai Emisi : Rp 200.114.250.000 (dua ratus miliar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh 

ribu Rupiah) 
 
Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang 
berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan 
saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk 
mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan 
ketentuan dalam UUPT dan UUPM. 

 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan 
dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah 
sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
Nilai Nominal Rp 100 per Saham Nilai Nominal Rp 100 per Saham 

Jumlah 
Saham 

Jumlah Nilai 
Nominal (%) Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai 

Nominal (%) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh: 
      

1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 87,537 1.001.000.000 100.100.000.000 65,653 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 
4. Edwin Hosan 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000,000 
13.150.000.000 

1.000.000 

0,962 
11,500 
0,001 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000.000 
13.150.000.000 

1.000.000 

0,721 
8,625 
0,001 

5. Masyarakat - - - 381.170.000 38.117.000.000 25,000 
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 1.143.510.000 114.351.000.000  100,000 1.524.680.000 152.468.000.000 100,000 

Saham dalam Portepel 2.856.490.000 285.649.000.000  2.475.320.000 247.532.000.000  
 
Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan/“MESOP”) 
 
Berdasarkan  Akta No. 32 Tanggal 25 Februari 2019, para pemegang saham telah menyetujui pelaksanaan Program MESOP. 
Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan 
dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh 
setelah Penawaran Umum Saham Perdana, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan 
di Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 76.234.000 
(tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu) saham baru. 
 
Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan 
dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan 
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modal saham dan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum dan sebelum MESOP serta setelah Penawaran 
Umum dan setelah MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut: 
 

Modal Saham 
Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) Setiap Saham 

Keterangan 

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
dan Pelaksanaan MESOP 

Nilai Nominal Rp 100 per Saham Nilai Nominal Rp 100 per Saham 
Jumlah 
Saham 

Jumlah Nilai 
Nominal (%) Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai 

Nominal (%) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh: 
      

1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 65,653 1.001.000.000 100.100.000.000 62, 526 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 11.000.000 1.100.000.000 0,721 11.000.000 1.100.000.000 0,687 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 131.500.000 13.150.000.000 8,625 131.500.000 13.150.000.000 8,214 
4. Edwin Hosan 10.000 1.000.000 0,001 10.000 1.000.000 0,001 
5. Masyarakat 381.170.000 38,117,000,000 25,000 381.170.000 38.117.000.000 23,810 
6. MESOP (5%) - - - 76.234.000 7.623.400.000 4,762 
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 1.524.680.000 152.468.000.000 100,000 1.600.914.000 160.091.400.000 100,000 

Saham dalam Portepel 2.475.320.000 247.532.000.000  2.399.086.000 239.908.600.000  
 
5. PROSPEK USAHA PERSEROAN 
 
Perseroan merupakan perusahaan distribusi produk digital, perdagangan online atau e-commerce dan teknologi dengan fokus 
market di Indonesia Timur. Perseroan memiliki produk bernama DavestPay. 
 
Davestpay adalah sebuah platform (aplikasi mobile, web atau API) transaksi distribusi digital dan perdagangan online  
(e-commerce) product yang menghubungkan masyarakat umum dan unbankable ( tidak memiliki rekening Bank) dengan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan model Offline to Online System (O2O). 

 
Perseroan juga berencana melakukan pengembangan usaha bisnis menjadi teknologi finansial (FINTECH) terintegrasi 
dengan beberapa produk, baik produk Perseroan maupun produk Entitas Anak, sebagai berikut: 

 
a) DavestMoney 

DavestMoney merupakan uang elektronik yang diselenggarakan oleh Perseroan yang nilainya setara dengan uang tunai 
untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi sebagai alat pembayaran yang sah. 
 

b) Emposh 

PT ESA menyediakan platform e-Commerce dan marketplace untuk memenuhi kebutuhan para pemilik bisnis yang ingin 
membawa bisnisnya secara online. Platform ini menyediakan aplikasi web dan mobile yang bisa dikustomisasi oleh 
pemilik bisnis (White Label). Serta didukung oleh katalog dan manajemen produk yang luas. Layanan ini sangat mudah 
diaplikasikan tanpa harus mengerti dengan masalah teknis. 
 

c) MoTransfer 

MoTransfer merupakan produk PT MOI berupa layanan pengiriman uang dari seluruh pelosok negeri ke seluruh dunia 
dalam hitungan menit. Pengiriman uang adalah fitur dasar yang harus dimiliki semua penyedia layanan perbankan dapat 
menjangkau seluruh populasi, terutama yang berada di daerah terpencil. Oleh karena itu, PT MOI menciptakan aplikasi 
pengiriman uang antar bank baik domestik maupun internasional yang sangat fleksibel dan dapat dilakukan hanya dalam 
hitungan menit, di mana saja, kapan saja dan tanpa biaya tambahan.  
 

d) Doeku 

Doeku merupakan produk PT DPI berupa peer to peer lending yang mempertemukan pemberi dana & peminjam dana. 
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modal saham dan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum dan sebelum MESOP serta setelah Penawaran 
Umum dan setelah MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut: 
 

Modal Saham 
Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) Setiap Saham 

Keterangan 

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
dan Pelaksanaan MESOP 

Nilai Nominal Rp 100 per Saham Nilai Nominal Rp 100 per Saham 
Jumlah 
Saham 

Jumlah Nilai 
Nominal (%) Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai 

Nominal (%) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh: 
      

1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 65,653 1.001.000.000 100.100.000.000 62, 526 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 11.000.000 1.100.000.000 0,721 11.000.000 1.100.000.000 0,687 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 131.500.000 13.150.000.000 8,625 131.500.000 13.150.000.000 8,214 
4. Edwin Hosan 10.000 1.000.000 0,001 10.000 1.000.000 0,001 
5. Masyarakat 381.170.000 38,117,000,000 25,000 381.170.000 38.117.000.000 23,810 
6. MESOP (5%) - - - 76.234.000 7.623.400.000 4,762 
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 1.524.680.000 152.468.000.000 100,000 1.600.914.000 160.091.400.000 100,000 

Saham dalam Portepel 2.475.320.000 247.532.000.000  2.399.086.000 239.908.600.000  
 
5. PROSPEK USAHA PERSEROAN 
 
Perseroan merupakan perusahaan distribusi produk digital, perdagangan online atau e-commerce dan teknologi dengan fokus 
market di Indonesia Timur. Perseroan memiliki produk bernama DavestPay. 
 
Davestpay adalah sebuah platform (aplikasi mobile, web atau API) transaksi distribusi digital dan perdagangan online  
(e-commerce) product yang menghubungkan masyarakat umum dan unbankable ( tidak memiliki rekening Bank) dengan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan model Offline to Online System (O2O). 

 
Perseroan juga berencana melakukan pengembangan usaha bisnis menjadi teknologi finansial (FINTECH) terintegrasi 
dengan beberapa produk, baik produk Perseroan maupun produk Entitas Anak, sebagai berikut: 

 
a) DavestMoney 

DavestMoney merupakan uang elektronik yang diselenggarakan oleh Perseroan yang nilainya setara dengan uang tunai 
untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi sebagai alat pembayaran yang sah. 
 

b) Emposh 

PT ESA menyediakan platform e-Commerce dan marketplace untuk memenuhi kebutuhan para pemilik bisnis yang ingin 
membawa bisnisnya secara online. Platform ini menyediakan aplikasi web dan mobile yang bisa dikustomisasi oleh 
pemilik bisnis (White Label). Serta didukung oleh katalog dan manajemen produk yang luas. Layanan ini sangat mudah 
diaplikasikan tanpa harus mengerti dengan masalah teknis. 
 

c) MoTransfer 

MoTransfer merupakan produk PT MOI berupa layanan pengiriman uang dari seluruh pelosok negeri ke seluruh dunia 
dalam hitungan menit. Pengiriman uang adalah fitur dasar yang harus dimiliki semua penyedia layanan perbankan dapat 
menjangkau seluruh populasi, terutama yang berada di daerah terpencil. Oleh karena itu, PT MOI menciptakan aplikasi 
pengiriman uang antar bank baik domestik maupun internasional yang sangat fleksibel dan dapat dilakukan hanya dalam 
hitungan menit, di mana saja, kapan saja dan tanpa biaya tambahan.  
 

d) Doeku 

Doeku merupakan produk PT DPI berupa peer to peer lending yang mempertemukan pemberi dana & peminjam dana. 
 
 
 

e) BiroPay 

BiroPay merupakan produk PT BIG berupa solusi pembayaran untuk semua transaksi online. Produk ini dikhususkan 
untuk pemilik bisnis yang memiliki toko online dan memudahkan konsumen menerima pembayaran melalui ATM, internet 
banking, kartu kredit, dan e-money. 

 
6. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM  
 
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan 
dialokasikan seluruhnya untuk: 
1) Sekitar 65% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja Davestpay untuk akuisisi merchant berupa UMKM (warung) 

dan individu, pembelian persediaan barang dagang, uang muka persediaan barang dagang, dan pembiayaan piutang 
usaha kepada pelanggan. Pembelian barang dagang berupa stok voucher pulsa, uang muka persediaan barang dagang 
berupa stok pulsa token listrik, stok modern channel pulsa dan piutang usaha kepada agen Perseroan.  

2) Sekitar 10% akan digunakan untuk meningkatkan teknologi komunikasi informasi Davestpay, pembelian server 
Davestpay, pengembangan aplikasi Davestpay, peningkatan keamanan sistem server aplikasi Davestpay dan 
pengembangan sumber daya manusia perusahaan. 

3) Sekitar 25% akan digunakan untuk pembelian bangunan untuk operasional perusahaan. Seiring dengan rencana untuk 
mengembangkan bisnis, Perseroan membutuhkan tempat yang lebih luas untuk kegiatan operasional. Kantor yang 
ditempati Perseroan saat ini sudah dalam kapasitas maksimal dan tidak lagi mencukupi untuk menampung tambahan 
sumber daya manusia dan aset –aset lain yang dibutuhkan dalam rencana pengembangan Perseroan. Hingga 
Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam proses pemilihan 2 alternatif bangunan yang akan dibeli, yaitu: 

Deskripsi Alternatif 1 Alternatif 2 

Lokasi Jakarta Makassar 

Pihak Penjual PT Elite Prima Hutama A. Indri Milacahaya 

Sifat Hubungan Afiliasi Tidak Terafiliasi Tidak Terafiliasi 

  
Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat 
pada Bab II Prospektus ini. 
 
7. RISIKO USAHA PERSEROAN  
 
Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan 
dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko yang memeliki dampak paling 
besar ke Perseroan: 
 
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA 

PERSEROAN  
 

1. Risiko Perkembangan Teknologi yang Terlalu Cepat  
2. Risiko Berkurangnya Agen 
3. Risiko Persaingan Usaha 
4. Risiko terkait Konektivitas Internet 
5. Risiko Perizinan 
6. Risiko Kebijakan Pemerintah 
 
B. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN 

 
1. Kondisi yang terjadi dalam Pasar Modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan dan 

belum adanya pasar untuk saham Perseroan sebelum penawaran ini juga dapat menyebabkan tidak likuidnya saham 
Perseroan 

2. Harga saham Perseroan dapat mengalami fluktuasi 
3. Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen 
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Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang sedang dihadapi oleh Perseroan dalam 
melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus dan disusun berdasarkan bobot risiko, yang dimulai dari 
risiko utama Perseroan, dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. 
 
Secara lebih terinci, masing-masing risiko tersebut dibahas dalam Bab VI dalam Prospektus ini. 
  
8. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 

 
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan 
konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi Perseroan 
dan Entitas Anak untuk tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.  
 
Laporan posisi keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) yang ditandatangani oleh Florus Daeli 
SE, Ak, MM, CPA, CA dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noorsalim dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Noor Salim Madjid, Ak, 
CA, CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. 
 
Laporan Posisi Keuangan 

(dalam Rupiah) 
 

 31 Desember 
Keterangan 2018 2017 2016 
Jumlah Aset 184.497.238.229 141.271.231.748 78.306.848.092 
Jumlah Liabiltas 34.984.550.334 14.039.498.880 64.827.769.673 
Jumlah Ekuitas 149.512.687.895 127.231.732.868 13.479.078.419 

 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

(dalam Rupiah) 
 31 Desember 
 2018 2017 2016  
    
PENDAPATAN 6.003.378.823.540 5.505.554.718.870 2.147.662.231.326 
BEBAN POKOK PENDAPATAN 5.978.006.085.018 5.483.018.799.354 2.138.252.830.161 
LABA KOTOR 25.372.738.522 22.535.919.516 9.409.401.165 
    
Pendapatan bunga 4.353.189 71.348.316 50.874.525 
Beban penjualan (137.638.770) (4.637.900) (224.481.181) 
Beban umum dan administrasi (9.525.666.151) (7.872.248.684) (5.489.689.764) 
Beban bunga dan keuangan lain-lain (577.243.187) (100.997.357) (123.933.034) 
Beban lain-lain - (100.014.764) - 
 (10.236.194.919) (8.006.550.389) (5.787.229.454) 
LABA SEBELUM TAKSIRAN PENGHASILAN 

(BEBAN) PAJAK 15.136.543.603 14.529.369.127 3.622.171.711 

Beban pajak penghasilan (3.797.209.705) (3.617.325.774) (43.466.255) 
    
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 11.339.333.898 10.912.043.353 3.578.705.456 
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain  91.621.129 (35.390.904) (6.914.491) 
LABA BERSIH KOMPREHENSIF 11.430.955.027 10.876.652.449 3.571.790.965 

 
Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini. 
 
9. KEBIJAKAN DIVIDEN 

 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui 
persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan berdasarkan rekomendasi dari 
Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. 
Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak 
menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan 
ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Distribusi tersebut akan 
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Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang sedang dihadapi oleh Perseroan dalam 
melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus dan disusun berdasarkan bobot risiko, yang dimulai dari 
risiko utama Perseroan, dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. 
 
Secara lebih terinci, masing-masing risiko tersebut dibahas dalam Bab VI dalam Prospektus ini. 
  
8. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 

 
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan 
konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi Perseroan 
dan Entitas Anak untuk tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.  
 
Laporan posisi keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) yang ditandatangani oleh Florus Daeli 
SE, Ak, MM, CPA, CA dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noorsalim dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Noor Salim Madjid, Ak, 
CA, CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. 
 
Laporan Posisi Keuangan 

(dalam Rupiah) 
 

 31 Desember 
Keterangan 2018 2017 2016 
Jumlah Aset 184.497.238.229 141.271.231.748 78.306.848.092 
Jumlah Liabiltas 34.984.550.334 14.039.498.880 64.827.769.673 
Jumlah Ekuitas 149.512.687.895 127.231.732.868 13.479.078.419 

 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

(dalam Rupiah) 
 31 Desember 
 2018 2017 2016  
    
PENDAPATAN 6.003.378.823.540 5.505.554.718.870 2.147.662.231.326 
BEBAN POKOK PENDAPATAN 5.978.006.085.018 5.483.018.799.354 2.138.252.830.161 
LABA KOTOR 25.372.738.522 22.535.919.516 9.409.401.165 
    
Pendapatan bunga 4.353.189 71.348.316 50.874.525 
Beban penjualan (137.638.770) (4.637.900) (224.481.181) 
Beban umum dan administrasi (9.525.666.151) (7.872.248.684) (5.489.689.764) 
Beban bunga dan keuangan lain-lain (577.243.187) (100.997.357) (123.933.034) 
Beban lain-lain - (100.014.764) - 
 (10.236.194.919) (8.006.550.389) (5.787.229.454) 
LABA SEBELUM TAKSIRAN PENGHASILAN 

(BEBAN) PAJAK 15.136.543.603 14.529.369.127 3.622.171.711 

Beban pajak penghasilan (3.797.209.705) (3.617.325.774) (43.466.255) 
    
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 11.339.333.898 10.912.043.353 3.578.705.456 
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain  91.621.129 (35.390.904) (6.914.491) 
LABA BERSIH KOMPREHENSIF 11.430.955.027 10.876.652.449 3.571.790.965 

 
Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini. 
 
9. KEBIJAKAN DIVIDEN 

 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui 
persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan berdasarkan rekomendasi dari 
Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. 
Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak 
menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan 
ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Distribusi tersebut akan 

ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami 
kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-
sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak 
dikembalikan ke Perseroan. 
 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas kepada 
pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan 
Perseroan tanpa memperhitungkan kenaikan atau penurunan nilai wajar atas properti investasi mulai tahun buku 2019. 
Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, 
kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan 
memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. 
 
Tidak terdapat negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang 
saham. 
 
Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini. 
 
10. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara 
perdata lain di Pengadilan Negeri di mana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan 
Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase dihadapan Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban 
pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun 
tuntutan dari pihak manapun. Sedangkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak 
terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di 
Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah 
dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan 
Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial. tidak terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN), tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak. tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon 
dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga 
dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan 
pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu 
sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya. tidak 
tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan. 
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I. PENAWARAN UMUM 
 
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 381.170.000 (tiga ratus delapan puluh satu 
juta seratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang 
mewakili sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan 
setelah Penawaran Umum Perdana. 
 
Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima 
Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham 
adalah sebesar Rp 200.114.250.000 (dua ratus miliar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).  

 

 
 

PT HENSEL DAVEST INDONESIA TBK 
 

Kegiatan Usaha Utama: 
Bergerak dalam usaha pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet  (e-commerce) dan pendistribusian produk digital  

 

Kantor Pusat: 
TravellerS Phinisi Building, Lantai 12 

Jl. Lamadukelleng No. 59 
Makassar, Sulawesi Selatan, 90112 

Telepon: (0411) 859 222 
 

Kantor Operasional: 
EightEight Kasablanca Tower Lantai 28C 

Jl. Raya Casablanca Kav.88 
Jakarta Selatan, 12870 

Telepon: (021) 2283 1619 
Website: www.hdi.co.id 
Email: corsec@hdi.co.id 

 
 
Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang 
dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala 
hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, 
hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu 
sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. 

 
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO TERKAIT PERKEMBANGAN TEKNOLOGI YANG 
TERLALU CEPAT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM 
PROSPEKTUS INI. 

 

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK 
AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHNGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK 
LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.  
 
Perseroan  didirikan dengan nama PT Hensel Davest Indonesia  berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 01 tanggal 7 Januari 
2013, yang dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Gowa, akta mana telah 
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
AHU-08918.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0015472.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 ,  elah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 
48 tanggal 14 Juni 2013, Tambahan No. 82360/2013 (“Akta Pendirian”).  
Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia No. 32 tanggal 25 Februari 2019, dibuat dihadapan Fathiah 
Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010739.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 27 Februari 2019, perubahan 
anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0119728 tanggal 27 Februari 2019, perubahan data perseroan mana telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-
AH.01.03.0119729 tanggal 27 Februari 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 27 Februari 2019 (“Akta No. 32 Tanggal 25 Februari 2019”), yang 
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antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas   : 1.   Menyetujui perubahan 
seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup antara lain: 
a. Menyetujui perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka yaitu antara lain Perubahan 

status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dan mengubah Pasal 3 tentang Maksud 
dan Tujuan serta Kegiatan usaha,a ntara lain untuk disesuaikan dengan KBLI/2017  

b. Menyetujui penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal termasuk Peraturan Nomor: IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan YangMelakukan 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka tanggal 08 Desember 2014 dan perubahannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Terbuka tanggal 14 Maret 
2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 08 Desember 2014. 

 
2.  Menyetujui  pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari 

portepel sebanyak 381.170.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) saham ditawarkan kepada 
Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan melalui (Initial Public Offering) masing-masing 
saham dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus rupiah) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran, dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasal Modal dan Peraturan Bursa 
Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

 
3.  Menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka program Manajemen & Karyawan (Management & Employee Stock 

Option Plan/MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan 
disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan. Program MESOP ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasal Modal dan Peraturan Bursa 
Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan memberikan kuasa kepada Direksi 
Perseroan untuk menentukan criteria penerima opsi 

 
4. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat, dengan 

demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: 
 
 Direksi 
 Direktur Utama          : Hendra David 
 Direktur                : Edwin Hosan 
 Direktur :  Ferdiana 
  
 Dewan Komisaris 
 Komisaris Utama        :  Maxie Djonny, ST, MT 
 Komisaris : Adikin Basirun, SE 

Komisaris Independen    : Ida Bagus Putu Sinarbawa, SE 
 
5.  Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan 

yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan penawaran umum 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. 
Hensel Davest Indonesia No. 36 tanggal 28 Maret 2018, dibuat dihadapan Aisyah Ratu Yuliana Siregar, SH, M.Kn., Notaris di 
Kota Sukabumi, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0128433 tanggal 28 Maret 2018, perubahan data 
perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan No. AHU-AH.01.03.0128434 tanggal 28 Maret 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 
AHU-0044314.AH.01.11.TAHUN 2018 pada tanggal 28 Maret 2018 yang kemudian ditegaskan  kembali dalam Akta No. 32 
Tanggal 25 Februari 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus 
ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
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antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas   : 1.   Menyetujui perubahan 
seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup antara lain: 
a. Menyetujui perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka yaitu antara lain Perubahan 

status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dan mengubah Pasal 3 tentang Maksud 
dan Tujuan serta Kegiatan usaha,a ntara lain untuk disesuaikan dengan KBLI/2017  

b. Menyetujui penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal termasuk Peraturan Nomor: IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan YangMelakukan 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka tanggal 08 Desember 2014 dan perubahannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Terbuka tanggal 14 Maret 
2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 08 Desember 2014. 

 
2.  Menyetujui  pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari 

portepel sebanyak 381.170.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) saham ditawarkan kepada 
Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan melalui (Initial Public Offering) masing-masing 
saham dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus rupiah) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran, dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasal Modal dan Peraturan Bursa 
Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

 
3.  Menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka program Manajemen & Karyawan (Management & Employee Stock 

Option Plan/MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan 
disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan. Program MESOP ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasal Modal dan Peraturan Bursa 
Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan memberikan kuasa kepada Direksi 
Perseroan untuk menentukan criteria penerima opsi 

 
4. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat, dengan 

demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: 
 
 Direksi 
 Direktur Utama          : Hendra David 
 Direktur                : Edwin Hosan 
 Direktur :  Ferdiana 
  
 Dewan Komisaris 
 Komisaris Utama        :  Maxie Djonny, ST, MT 
 Komisaris : Adikin Basirun, SE 

Komisaris Independen    : Ida Bagus Putu Sinarbawa, SE 
 
5.  Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan 

yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan penawaran umum 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. 
Hensel Davest Indonesia No. 36 tanggal 28 Maret 2018, dibuat dihadapan Aisyah Ratu Yuliana Siregar, SH, M.Kn., Notaris di 
Kota Sukabumi, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0128433 tanggal 28 Maret 2018, perubahan data 
perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan No. AHU-AH.01.03.0128434 tanggal 28 Maret 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 
AHU-0044314.AH.01.11.TAHUN 2018 pada tanggal 28 Maret 2018 yang kemudian ditegaskan  kembali dalam Akta No. 32 
Tanggal 25 Februari 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus 
ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 

Modal Saham 
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama 

Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp. 100 

setiap saham % 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 87,537 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 
3. Edwin Hosan 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000,000 
13.150.000.000 

1.000.000 

0,962 
11,500 
0,001 

    
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.143.510.000 114.351.000.000  100,000 
Saham dalam Portepel 2.856.490.000 285.649.000.000  

 
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 
Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 381.170.000 (tiga ratus delapan 
puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 25,00% 
(dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham. 
 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan 
dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan 
menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
Nilai Nominal Rp 100 per Saham Nilai Nominal Rp 100 per Saham 

Jumlah 
Saham 

Jumlah Nilai 
Nominal (%) Jumlah Saham Jumlah Nilai 

Nominal (%) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh: 
      

1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 87,537 1.001.000.000 100.100.000.000 65,653 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 
4. Edwin Hosan 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000.000 
13.150.000.000 

1.000.000 

0,962 
11,500 
0,001 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000.000 
13.150.000.000 

1.000.000 

0,721 
8,625 
0,001 

5.  Masyarakat - - - 381.170.000 38.117.000.000 25,000 
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 1.143.510.000 114.351.000.000  100,000 1.524.680.000 152.468.000.000 100,000 

Saham dalam Portepel 2.856.490.000 285.649.000.000  2.475.320.000 247.532.000.000  
 
Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan (“MESOP”) 
 
Berdasarkan Akta No. 32 Tanggal 25 Februari 2019, para pemegang saham telah menyetujui pelaksanaan Program MESOP. 
Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan 
dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh 
setelah Penawaran Umum Saham Perdana, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan 
di Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebanyak-
banyaknya 76.234.000 (delapan puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus) saham baru. 
 
Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan 
dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan 
modal saham dan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum dan sebelum MESOP serta setelah Penawaran 
Umum  dan setelah MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut: 
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Modal Saham 
Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) Setiap Saham 

 

Keterangan 

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
dan Pelaksanaan MESOP 

Nilai Nominal Rp 100 per Saham Nilai Nominal Rp 100 per Saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (%) Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai 

Nominal (%) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh: 
      

1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 65,653 1.001.000.000 100.100.000.000 62, 526 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 11.000.000 

 
1.100.000.000 

 
0,721 

 
11.000.000 

 
1.100.000.000 

 
0,687 

 
3. PT. Anugerah Indonesia 

Sejahtera 131.500.000 13.150.000.000 8,625 131.500.000 13.150.000.000 8,214 
4. Edwin Hosan 10.000 1.000.000 0,001 10.000 1.000.000 0,001 
5. Masyarakat 381.170.000 38,117,000,000 25,000 381.170.000 38.117.000.000 23,810 
6. MESOP (5%) - - - 76.234.000 7.623.400.000 4,762 
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 1.524.680.000 152.468.000.000 100,000 1.600.914.000 160.091.400.000 100,000 

Saham dalam Portepel 2.475.320.000 247.532.000.000  2.399.086.000 239.908.600.000  
 
PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA 
 
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 381.170.000 (tiga 
ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) 
dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan 
mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 
1.143.510.000 saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 
1.524.680.000 saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum 
Perdana Saham ini. 
 
 

 

PERSEROAN AKAN MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT 
DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN 
PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF. APABILA DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN TERSEBUT PERSEROAN 
BERMAKSUD MELAKUKAN HAL DIMAKSUD MAKA PELAKSANAANNYA AKAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN 
PERUNDANGAN YANG BERLAKU. 
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Modal Saham 
Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) Setiap Saham 

 

Keterangan 

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
dan Pelaksanaan MESOP 

Nilai Nominal Rp 100 per Saham Nilai Nominal Rp 100 per Saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (%) Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai 

Nominal (%) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh: 
      

1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 65,653 1.001.000.000 100.100.000.000 62, 526 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 11.000.000 

 
1.100.000.000 

 
0,721 

 
11.000.000 

 
1.100.000.000 

 
0,687 

 
3. PT. Anugerah Indonesia 

Sejahtera 131.500.000 13.150.000.000 8,625 131.500.000 13.150.000.000 8,214 
4. Edwin Hosan 10.000 1.000.000 0,001 10.000 1.000.000 0,001 
5. Masyarakat 381.170.000 38,117,000,000 25,000 381.170.000 38.117.000.000 23,810 
6. MESOP (5%) - - - 76.234.000 7.623.400.000 4,762 
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 1.524.680.000 152.468.000.000 100,000 1.600.914.000 160.091.400.000 100,000 

Saham dalam Portepel 2.475.320.000 247.532.000.000  2.399.086.000 239.908.600.000  
 
PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA 
 
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 381.170.000 (tiga 
ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) 
dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan 
mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 
1.143.510.000 saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 
1.524.680.000 saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum 
Perdana Saham ini. 
 
 

 

PERSEROAN AKAN MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT 
DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN 
PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF. APABILA DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN TERSEBUT PERSEROAN 
BERMAKSUD MELAKUKAN HAL DIMAKSUD MAKA PELAKSANAANNYA AKAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN 
PERUNDANGAN YANG BERLAKU. 

 

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM  
 
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan 
dialokasikan seluruhnya untuk: 
 
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan 
dialokasikan seluruhnya untuk: 
1) Sekitar 65% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja Davestpay untuk akuisisi merchant berupa UMKM (warung) 

dan individu, pembelian persediaan barang dagang, uang muka persediaan barang dagang, dan pembiayaan piutang 
usaha kepada pelanggan. Pembelian barang dagang berupa stok voucher pulsa, uang muka persediaan barang dagang 
berupa stok pulsa token listrik, stok modern channel pulsa dan piutang usaha kepada agen Perseroan. 

2) Sekitar 10% akan digunakan untuk meningkatkan teknologi komunikasi informasi Davestpay, pembelian server 
Davestpay, pengembangan aplikasi Davestpay, peningkatan keamanan sistem server aplikasi Davestpay dan 
pengembangan sumber daya manusia perusahaan. 

3) Sekitar 25% akan digunakan untuk pembelian bangunan untuk operasional perusahaan. Seiring dengan rencana untuk 
mengembangkan bisnis, Perseroan membutuhkan tempat yang lebih luas untuk kegiatan operasional. Kantor yang 
ditempati Perseroan saat ini sudah dalam kapasitas maksimal dan tidak lagi mencukupi untuk menampung tambahan 
sumber daya manusia dan aset –aset lain yang dibutuhkan dalam rencana pengembangan Perseroan. Hingga 
Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam proses pemilihan 2 alternatif bangunan yang akan dibeli, yaitu: 
 

Deskripsi Alternatif 1 Alternatif 2 

Lokasi Jakarta Makassar 

Pihak Penjual PT Elite Prima Hutama A. Indri Milacahaya 

Sifat Hubungan Afiliasi Tidak Terafiliasi Tidak Terafiliasi 

 
Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi kebutuhan modal kerja Perseroan, maka Perseroan akan 
menggunakan dana dari pihak ketiga. 
 
Dalam hal dana hasil perolehan dari Penawaran Umum Perdana Saham belum ditentukan penggunaannya, maka dana 
tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus penampung dana Penawaran Umum Perdana Saham. 
 
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana 
hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas 
serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum Saham Perdana ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran 
Umum Saham Perdana 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 Saham 
Perdana ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan 
berikutnya. 
 
Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham 
Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan 
beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. 
Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara 
RUPS kepada OJK. 
 
Dalam hal Perseroan akan melaksanakan suatu transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum 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/atau Peraturan No. IX.E.2. 
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Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal 
yang berlaku di Indonesia. 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar  4,427% dari 
nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi: 
 
• Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,500%; 
• Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 2,500%; 
• Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,500%; 
• Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,332%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 

0,070%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,222%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,040%. 
• Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,065%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan 
• Biaya lain-lain 0,530%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, 

biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, 
biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 
hal-hal tersebut. 
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Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal 
yang berlaku di Indonesia. 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar  4,427% dari 
nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi: 
 
• Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,500%; 
• Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 2,500%; 
• Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,500%; 
• Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,332%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 

0,070%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,222%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,040%. 
• Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,065%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan 
• Biaya lain-lain 0,530%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, 

biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, 
biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 
hal-hal tersebut. 

III. PERNYATAAN LIABILITAS 
 
Pernyataan liabilitas berikut berasal dari laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) yang ditandatangani oleh Florus Daeli SE, Ak, 
MM, CPA, CA, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing 
sebesar Rp34.247.673.291 dan Rp736.877.043.                       

 
 (dalam Rupiah) 
Uraian  Jumlah 
LIABILITAS JANGKA PENDEK  
Utang bank - pihak ketiga 4.554.057.580 
Utang pajak 12.670.291.331 
Biaya yang masih harus dibayar 179.929.968 
Pendapatan diterima dimuka 16.843.394.412 
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 34.247.673.291 
  
LIABILITAS JANGKA PANJANG  
Utang non-usaha pihak berelasi 602.000.000 
Liabilitas imbalan pasca kerja 134.877.043 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 736.877.043 
JUMLAH LIABILITAS  34.984.550.334 

 
LIABILITAS JANGKA PENDEK 

 
1. Utang Bank – Pihak Ketiga 
 
Pada tanggal 31 Desember 2018, utang bank yang dimiliki Perseroan tercatat sebesar Rp4.554.057.580, yang terdiri dari: 

 (dalam Rupiah) 
Uraian dan Keterangan  Jumlah 
PT Bank Central Asia Tbk 3.054.057.580 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1.500.000.000 
Jumlah 4.544.057.580 

 
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) 
 
Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1263.0025.2016.000 tanggal 19 Juli 2016 yang terakhir diubah dengan Perubahan 
Perjanjian Kredit  No. 1263.0025.2016.002 tanggal 21 Agustus 2017, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 

 
a. BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor yang terdiri dari: 

1) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 3.000.000.000,- . (tiga miliar 
rupiah). 

2) Fasilitas Installment Loan dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 250.000.000,-. (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) dengan outstanding per bulan Juni 2017 sebesar Rp. 173.611.111,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus 
sebelas ribu serratus sebelas rupiah)  

3) Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 2.500.000.000,-. (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 

 
b. Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk: 

1) Membiayai piutang dagang dan persediaan barang Debitor 
2) Pembelian barang dengan Principal 

 
c. Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut: 

1) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 19 Juli 2018 
2) Fasilitas Installment Loan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016 atau tanggal lain disepakati oleh BCA dan Debitor 
3) Fasilitas Bank Garansi terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2018 
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d. Bunga: 
1) 12,50% (dua belas koma lima puluh) persen per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit Lokal 

(Rekening Koran), untuk fasilitas kredit Lokal (Rekening Koran) yang harus dibayarkan oleh Debitor kepada BCA 
pada setiap tanggal 25 pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh BCA 
kepada Debitor 

2) 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima) persen per tahun, yang dihitung dari utang yang dihitung dari fasilitas 
Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Installment Loan yang 
harus dibayarkan oleh Debitor kepada BCA pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari masing-
masing fasilitas kredit pada tiap-tiap bulan. 

 
f. Jaminan: 

1) sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 20499/Balang Baru, terletak di Jl. Dg. Tata I 
Blok IV Komp. Ruko Grand Properti Blok B.1, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, 
Propinsi Sulawesi Selatan seluas 97 M2 terdaftar atas nama Hendra Gomulya   

2) sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 20507/Balang Baru, terletak di Jl. Dg. Tata I 
Blok IV Komp. Ruko Grand Properti Blok A.2, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, 
Propinsi Sulawesi Selatan seluas 92 M2 terdaftar atas nama Hendra Gomulya 

-demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas 
tanah tersebut 

-Agunan yang menurut sifatnya bisa diasuransikan wajib diasuransikan oleh Debitor terhadap bahaya kebakaran 
kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA  

 
g. Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit 

belum berakhir, Perseroan tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu 
dari BCA: 

1) memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai 
penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan 
Debitor kepada pihak lain 

2) meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka 
menjalankan usaha sehari-hari 

3) apabila Debitor berbentuk badan hukum: 
-  melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi 
- mengubah status kelembagaan 

4) menunggak atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA 
5) menggunakan fasilitas kredit BCA untuk transaksi spekulatif seperti jual beli saham 

 
Berdasarkan Surat PT. Bank Central Asia Tbk Kanwil IV-SLA Makassar (“Bank BCA”) No. 00384/MKS/SPPJ/2018 tanggal  
16 November 2018 yang ditandatangani oleh Lidwina Sugihartati Sitompul (Kepala Bidang Layanan Kredit Wilayah) dan 
Raynaldy Steffan N. Pandu (Kepala Bagian Analisa Legalitas Kredit) yang ditujukan kepada Perseroan selaku Debitor, 
diberitahukan bahwa Bank BCA menyetujui perpajangan jangka waktu kredit: 
 
Fasilitas Kredit: 
 

No. Fasilitas Kredit Berakhir pada Suku Bunga 
(%) 

Provisi/Komisi (%) 

1 Plafon Bank Garansi 19 Juli 2019 0 2 
2 Kredit Lokal 19 Juli 2019 12,5 0,25 

 
Berdasarkan surat PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Makassar (“Bank BCA”) No. 056/AO/MKS/2019 tanggal 
14 Februari 2019 diberitahukan antara lain : 
a. Bank BCA mendukung rencana IPO  Perseroan dan setelah selesai pelaksanaan IPO agar disampaikan data dan informasi 

sehubungan dengan susunan Direksi dan Komisaris, struktur permodalan dan pemegang saham perseroan 
b.   Ketentuan negative covenant tentang perubahan status kelembagaan telah disetujui untuk dihapus     
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d. Bunga: 
1) 12,50% (dua belas koma lima puluh) persen per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit Lokal 

(Rekening Koran), untuk fasilitas kredit Lokal (Rekening Koran) yang harus dibayarkan oleh Debitor kepada BCA 
pada setiap tanggal 25 pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh BCA 
kepada Debitor 

2) 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima) persen per tahun, yang dihitung dari utang yang dihitung dari fasilitas 
Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Installment Loan yang 
harus dibayarkan oleh Debitor kepada BCA pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari masing-
masing fasilitas kredit pada tiap-tiap bulan. 

 
f. Jaminan: 

1) sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 20499/Balang Baru, terletak di Jl. Dg. Tata I 
Blok IV Komp. Ruko Grand Properti Blok B.1, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, 
Propinsi Sulawesi Selatan seluas 97 M2 terdaftar atas nama Hendra Gomulya   

2) sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 20507/Balang Baru, terletak di Jl. Dg. Tata I 
Blok IV Komp. Ruko Grand Properti Blok A.2, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, 
Propinsi Sulawesi Selatan seluas 92 M2 terdaftar atas nama Hendra Gomulya 

-demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas 
tanah tersebut 

-Agunan yang menurut sifatnya bisa diasuransikan wajib diasuransikan oleh Debitor terhadap bahaya kebakaran 
kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA  

 
g. Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit 

belum berakhir, Perseroan tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu 
dari BCA: 

1) memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai 
penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan 
Debitor kepada pihak lain 

2) meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka 
menjalankan usaha sehari-hari 

3) apabila Debitor berbentuk badan hukum: 
-  melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi 
- mengubah status kelembagaan 

4) menunggak atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA 
5) menggunakan fasilitas kredit BCA untuk transaksi spekulatif seperti jual beli saham 

 
Berdasarkan Surat PT. Bank Central Asia Tbk Kanwil IV-SLA Makassar (“Bank BCA”) No. 00384/MKS/SPPJ/2018 tanggal  
16 November 2018 yang ditandatangani oleh Lidwina Sugihartati Sitompul (Kepala Bidang Layanan Kredit Wilayah) dan 
Raynaldy Steffan N. Pandu (Kepala Bagian Analisa Legalitas Kredit) yang ditujukan kepada Perseroan selaku Debitor, 
diberitahukan bahwa Bank BCA menyetujui perpajangan jangka waktu kredit: 
 
Fasilitas Kredit: 
 

No. Fasilitas Kredit Berakhir pada Suku Bunga 
(%) 

Provisi/Komisi (%) 

1 Plafon Bank Garansi 19 Juli 2019 0 2 
2 Kredit Lokal 19 Juli 2019 12,5 0,25 

 
Berdasarkan surat PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Makassar (“Bank BCA”) No. 056/AO/MKS/2019 tanggal 
14 Februari 2019 diberitahukan antara lain : 
a. Bank BCA mendukung rencana IPO  Perseroan dan setelah selesai pelaksanaan IPO agar disampaikan data dan informasi 

sehubungan dengan susunan Direksi dan Komisaris, struktur permodalan dan pemegang saham perseroan 
b.   Ketentuan negative covenant tentang perubahan status kelembagaan telah disetujui untuk dihapus     
 
 
 
 
 
 
 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
 
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 71 tanggal 30 Mei 2017, dibuat dihadapan Tuti Muhajji, SH, M.Kn, Notaris di Makassar, 
antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. Bank telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dalam bentuk Kredit Modal Kerja dengan 

maksimum CO Tetap dengan jumlah plafond sebesar Rp. 1.500.000.000,-, (satu miliar lima ratus juta rupiah) jumlah 
mana tidak termasuk bunga, denda, provisi dan biaya-biaya, dengan tujuan penggunaan kredit: Perdagangan Taco HPL 

 
b. Jangka waktu fasilitas kredit: sejak tanggal 30 Mei 2017 dan diadakan untuk jangka waktu 24 bulan karenanya harus 

dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2019  
 
c. Bunga, Provisi, Denda dan biaya-biaya: 

Bunga sebesar 12% (dua belas) persen per-tahun reviewable setiap bulan yang wajib dibayar efektif setiap bulan sesuai 
dengan tanggal realisasi kredit. 

 
d. Jaminan: 

i. Piutang sebesar Rp.1.000.000.000,-. (satu miliar rupiah) yang telah diikat dengan Perjanjian Pemindahan dan 
Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) No. B.41.KC.XIII/ADK/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dibawah tangan 
antara PT. HDI yang diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama) dan Selvy Hamzano  (Komisaris) dengan PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili oleh Irwandi Madali (Pemimpin Cabang 
Makassar Somba Opu) bertindak mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, dibuat 
dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta Pusat 

ii. Persediaan sebesar Rp.500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 71 
tanggal 30 Mei 2017, dibuat dihadapan Tuti Muhajji, SH, M.Kn, Notaris di Makassar dan telah didaftarkan pada Kantor 
Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sulawesi Selatan dibawah No. W23.00089763.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 
13 Juni 2017 

iii. Sebidang tanah Hak Milik No. 23573/Tanjung Merdeka terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, 
Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan seluas 157 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar 
tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 05772/2013 tanggal 20 Desember 2013, tercatat 
atas nama Ny. Selvy Hamzano yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.1.617.000.000,-
. (satu miliar enam ratus tujuh belas juta rupiah) berdasakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 508/2017 tanggal 
05 Juni 2017 dibuat dihadapan Tuti Muhajji, SH, M.Kn, PPAT di Kota Makassar. Bangunan rumah diatas tanah 
tersebut telah diasuransikan dengan asuransi kebakaran dengan harga pertanggungan sebesar Rp. 204.000.000,-. 
(dua ratus empat juta rupiah). 

 
e. Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak 

terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 
i. Menerima pinjaman atau pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya 
ii. Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri maupun perusahaan lainnya diatas Rp. 1.000.000.000, 

(satu miliar rupiah).  
iii. Melakukan investasi baru diatas Rp. 1.000.000.000,-. (satu miliar rupiah). 
iv. Melakukan pembagian deviden diatas Rp.1.000.000.000,-.(satu miliar rupiah). sebelum pinjaman di Bank lunas 
v. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Debitur kepada pihak lain 

kecuali yang sudah ada saat ini 
vi. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan 

afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal 
serta mnelakukan penjualan lebih murah dari harga pasar 

vii. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri 
viii. Menjual dan menyewakan asset yang diagunkan di Bank kepada pihak lain 
ix. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul 

berkaitan dengan fasilitas kredit   
 
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Addendum Pertama No. 30 tanggal 15 Februari 2019, dibuat dihadapan Tuti Muhajji, SH, 
M.Kn., Notaris di Makassar,  antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili oleh 
Irwandi Madali (Pemimpin Cabang Makassar Somba Opu) bertindak mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 15 tanggal 
20 Mei 2015, dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut “Bank/Kreditur” dengan PT. 
HDI diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama) dan Selvy Hamzano  (Komisaris), selanjutnya disebut “Debitur” dan Selvy 
Hamzano yang telah mendapat persetujuan dari Hendra David (suami), selanjutnya disebut “Pemilik Jaminan”, diatur 
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ketentuan antara lain Bank BRI setuju untuk melakukan perubahan struktur kredit yaitu ketentuan tentang negative covenant 
menjadi sebagai berikut: 
 
Negative Covenant : 
Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas 
pada hal-hal sebagai berikut: 
i. Menerima pinjaman atau pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya 
ii. Melakukan investasi baru diatas Rp. 20.000.000.000,-. (dua puluh miliar rupiah). 
iii. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Debitur kepada pihak lain 

kecuali yang sudah ada saat ini 
iv. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan 

afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal 
serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar 

v. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri 
vi. Menjual dan menyewakan asset yang diagunkan di Bank kepada pihak lain 
vii. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul 

berkaitan dengan fasilitas kredit   
 
2. Utang Pajak 
 
Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12.670.291.331 dengan rincian sebagai 
berikut: 

 (dalam Rupiah) 
Uraian dan Keterangan  Jumlah 
Pajak Penghasilan  

PPh pasal 29 7.445.751.500 
PPN Keluaran 5.064.853.238 
Pasal 4(2) 146.598.286 
Pasal 23 12.706.095 
Pasal 21 382.212 
Jumlah 12.670.291.331 

 
Sampai dengan prospektus ini diterbitkan telah dilakukan pembayaran utang Pajak sebesar Rp 184.106.497 
 

3. Biaya yang Masih Harus dibayar 
 
Saldo beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp179.929.968 dengan rincian 
sebagai berikut: 

 (dalam Rupiah) 
Uraian dan Keterangan  Jumlah 
  
Gaji 118.615.000 
Jasa konsultan dan audit 61.314.968 
Jumlah 179.929.968 

 
4. Pendapatan Diterima Dimuka 
 
Pendapan diterima dimuka merupakan uang muka atas penjualan voucher elektrik dimana pada tanggal 31 Desember 
2018 nilainya sebesar Rp16.843.394.412.  
 
LIABILITAS JANGKA PANJANG  
 
5. Utang Berelasi 
 

Saldo utang berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp602.000.000 yang terdiri dari: 
 

 (dalam Rupiah) 
Uraian dan Keterangan  Jumlah 
PT Davest Artha Propertindo 502.000.000 
Hendra David 100.000.000 
Jumlah 602.000.000 
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ketentuan antara lain Bank BRI setuju untuk melakukan perubahan struktur kredit yaitu ketentuan tentang negative covenant 
menjadi sebagai berikut: 
 
Negative Covenant : 
Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas 
pada hal-hal sebagai berikut: 
i. Menerima pinjaman atau pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya 
ii. Melakukan investasi baru diatas Rp. 20.000.000.000,-. (dua puluh miliar rupiah). 
iii. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Debitur kepada pihak lain 

kecuali yang sudah ada saat ini 
iv. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan 

afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal 
serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar 

v. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri 
vi. Menjual dan menyewakan asset yang diagunkan di Bank kepada pihak lain 
vii. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul 

berkaitan dengan fasilitas kredit   
 
2. Utang Pajak 
 
Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12.670.291.331 dengan rincian sebagai 
berikut: 

 (dalam Rupiah) 
Uraian dan Keterangan  Jumlah 
Pajak Penghasilan  

PPh pasal 29 7.445.751.500 
PPN Keluaran 5.064.853.238 
Pasal 4(2) 146.598.286 
Pasal 23 12.706.095 
Pasal 21 382.212 
Jumlah 12.670.291.331 

 
Sampai dengan prospektus ini diterbitkan telah dilakukan pembayaran utang Pajak sebesar Rp 184.106.497 
 

3. Biaya yang Masih Harus dibayar 
 
Saldo beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp179.929.968 dengan rincian 
sebagai berikut: 

 (dalam Rupiah) 
Uraian dan Keterangan  Jumlah 
  
Gaji 118.615.000 
Jasa konsultan dan audit 61.314.968 
Jumlah 179.929.968 

 
4. Pendapatan Diterima Dimuka 
 
Pendapan diterima dimuka merupakan uang muka atas penjualan voucher elektrik dimana pada tanggal 31 Desember 
2018 nilainya sebesar Rp16.843.394.412.  
 
LIABILITAS JANGKA PANJANG  
 
5. Utang Berelasi 
 

Saldo utang berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp602.000.000 yang terdiri dari: 
 

 (dalam Rupiah) 
Uraian dan Keterangan  Jumlah 
PT Davest Artha Propertindo 502.000.000 
Hendra David 100.000.000 
Jumlah 602.000.000 

Untuk utang berelasi merupakan pinjaman digunakan untuk operasional Perseroan, pinjaman tidak berbunga serta 
memiliki jangka waktu sampai dengan 12 bulan dan tidak ada pembatasan dan syarat yang diperjanjiakan. 
 
6. Liablitas Imbalan Pasca Kerja 
 
Saldo Liablitas Imbalan Pasca Kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp134.877.043, dengan 
rincian sebagai berikut: 

 (dalam jutaan Rupiah) 
Uraian dan Keterangan  Jumlah 
Nilai kini kewajiban imbalan pasti 208.392.371 
Beban jasa kini 33.433.535 
Beban bunga 15.212.643 
(keuntungan) kerugian aktuaria (122.161.506) 
Jumlah 134.877.043 

 
Asumsi-asumsi aktuaria utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja pasca kerja adalah sebagai berikut : 
 

Uraian dan Keterangan  Jumlah 
Tingkat diskonto 8,5% 
Kenaikan gaji rata-rata per tahun 10% 
Tingkat mortalitas TMI – 2011 
Usia pensiun normal 55 Tahun 

 
analisis sensitivitas atas asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut : 
 

Uraian dan Keterangan  Jumlah 
Tingkat sensitivitas 9,5% 
Dampak kewajiban manfaat pasti (106.096.040) 

 
7. Komitmen dan Kontijensi 
 
Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi. 
 

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM 
PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH 
MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. 
 
SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN 
SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN 
PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI 
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-
KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM 
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI 
PROSPEKTUS INI. 

 

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN 
HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK 
DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA 
MESTINYA. 

 

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH 
PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL 
TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. 

 

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL 
LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. 

 

SAMPAI DENGAN TANGGAL Prospektus INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN 
(NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. 
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
 

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan 
keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus 
membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. 
 
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan 
Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.  
 
Laporan posisi keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) yang ditandatangani oleh Florus Daeli 
SE, Ak, MM, CPA, CA dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noorsalim dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Noor Salim Madjid, Ak, 
CA, CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. 
 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

(dalam Rupiah) 
 31 Desember 
 2018 2017 2016 
ASET     
    
ASET LANCAR     
Kas dan bank  1.546.934.933 822.848.297 2.564.511.371 
Piutang  usaha – pihak ketiga - - 1.221.554.350 
Piutang  lain-lain – pihak berelasi  7.829.808.978 10.769.795.744 - 
Persediaan 71.680.667.026 24.450.496.550 10.250.000.000 
Biaya dibayar dimuka 444.849.818 - 15.884.182 
JUMLAH ASET LANCAR 81.502.260.755 36.043.140.591 14.051.949.903 
    
ASET TIDAK LANCAR    
Uang muka proyek 83.236.190.621 81.407.248.156 49.175.000.000 
Aset tetap – setelah dikurangi     

akumulasi penyusutan  pada    
tanggal 31 Desember 2018, 2017    
dan 2016 masing-masing    
Rp878.425.962, Rp859.246.460,     
dan Rp738.703.000 44.681.729 42.641.540 141.495.000 

Aset tak berwujud – bersih  19.669.716.863 23.725.103.368 14.917.156.540 
Aset pajak tangguhan 33.719.261 52.098.093 21.246.649 
Aset lain-lain   10.669.000 1.000.000 - 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 102.994.977.474 105.228.091.157 64.254.898.189 
    

JUMLAH ASET 184.497.238.229 141.271.231.748 78.306.848.092 
 
 

31 Desember 
 2018 2017 2016 
    
LIABILITAS DAN EKUITAS    

    
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Utang bank - pihak ketiga 4.554.057.580 3.678.751.625 250.000.000 
Utang usaha – pihak ketiga - - 1.191.125.450 
Utang pajak 12.670.291.331 6.418.252.072 528.279.870 
Biaya yang masih harus dibayar 179.929.968 283.835.000 85.000.000 
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 2018 2017 2016 
ASET     
    
ASET LANCAR     
Kas dan bank  1.546.934.933 822.848.297 2.564.511.371 
Piutang  usaha – pihak ketiga - - 1.221.554.350 
Piutang  lain-lain – pihak berelasi  7.829.808.978 10.769.795.744 - 
Persediaan 71.680.667.026 24.450.496.550 10.250.000.000 
Biaya dibayar dimuka 444.849.818 - 15.884.182 
JUMLAH ASET LANCAR 81.502.260.755 36.043.140.591 14.051.949.903 
    
ASET TIDAK LANCAR    
Uang muka proyek 83.236.190.621 81.407.248.156 49.175.000.000 
Aset tetap – setelah dikurangi     

akumulasi penyusutan  pada    
tanggal 31 Desember 2018, 2017    
dan 2016 masing-masing    
Rp878.425.962, Rp859.246.460,     
dan Rp738.703.000 44.681.729 42.641.540 141.495.000 

Aset tak berwujud – bersih  19.669.716.863 23.725.103.368 14.917.156.540 
Aset pajak tangguhan 33.719.261 52.098.093 21.246.649 
Aset lain-lain   10.669.000 1.000.000 - 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 102.994.977.474 105.228.091.157 64.254.898.189 
    

JUMLAH ASET 184.497.238.229 141.271.231.748 78.306.848.092 
 
 

31 Desember 
 2018 2017 2016 
    
LIABILITAS DAN EKUITAS    

    
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Utang bank - pihak ketiga 4.554.057.580 3.678.751.625 250.000.000 
Utang usaha – pihak ketiga - - 1.191.125.450 
Utang pajak 12.670.291.331 6.418.252.072 528.279.870 
Biaya yang masih harus dibayar 179.929.968 283.835.000 85.000.000 

31 Desember 
 2018 2017 2016 
Pendapatan diterima dimuka 16.843.394.412 3.450.267.812 1.231.403.973 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 34.247.673.291 13.831.106.509 3.285.809.293 
    
LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Utang non-usaha pihak berelasi 602.000.000 - 61.456.973.786 
Liabilitas imbalan pasca kerja 134.877.043 208.392.371 84.986.594 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 736.877.043 208.392.371 61.541.960.380 
    
JUMLAH LIABILITAS 34.984.550.334 14.039.498.880 64.827.769.673 
    
EKUITAS     
Ekuitas yang dapat diatribusikan    

kepada pemilik entitas induk    
Modal saham – 4.000.000.000    

lembar saham, nilai nominal    
Rp100, Rp100 dan Rp1.000.000 per saham, 
ditempatkan dan disetor penuh 

   

1.143.510.000, 1.012.010.000, dan 1.000 
lembar saham. 

114.351.000.000 101.201.000.000 1.000.000.000 

Tambahan modal disetor  375.000.000 2.675.000.000 - 
Saldo laba 34.737.370.194 23.398.036.263 12.485.992.910 
Komponen ekuitas lainnya 49.315.734 (42.305.395) (6.914.491) 
 149.512.685.928 127.231.730.868 13.479.078.419 
Kepentingan non-pengendali 1.967 2.000 - 
JUMLAH EKUITAS 149.512.687.895 127.231.732.868 13.479.078.419 
    

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 184.497.238.229 141.271.231.748 78.306.848.092 
 
 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 

(dalam Rupiah) 
 31 Desember 
 2018 2017 2016 
    
PENDAPATAN 6.003.378.823.540 5.505.554.718.870 2.147.662.231.326 
    
BEBAN POKOK PENDAPATAN 5.978.006.085.018 5.483.018.799.354 2.138.252.830.161 
    
LABA BRUTO 25.372.738.522 22.535.919.516 9.409.401.165 
    
Pendapatan bunga 4.353.189 71.348.316 50.874.525 
Beban penjualan (137.638.770) (4.637.900) (224.481.181) 
Beban umum dan administrasi (9.525.666.151) (7.872.248.684) (5.489.689.764) 
Beban bunga dan keuangan lainnya (577.243.187) (201.012.121) (123.933.034) 
 (10.236.194.919) (8.006.550.389) (5.787.229.454) 
    
LABA SEBELUM PAJAK   15.136.543.603 14.529.369.127 3.622.171.711 

PENGHASILAN    
    
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (3.797.209.705) (3.617.325.774) (43.466.255) 
    
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 11.339.333.898 10.912.043.353 3.578.705.456 
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 31 Desember 
 2018 2017 2016 
PENGHASILAN    

KOMPREHENSIF LAINNYA    
Pos-pos yang tidak akan     

direklasifikasi ke laba rugi    
Keuntungan (kerugian) aktuaria 122.161.506 (47.187.872) (9.219.322) 
Pajak penghasilan terkait dengan (30.540.377) 11.796.968 2.304.831 

komponen penghasilan    
komprehensif lainnya    

 91.621.129 (35.390.904) (6.914.491) 

LABA BERSIH  KOMPREHENSIF 11.430.955.027 10.876.652.449 3.571.790.965 
    
KOMPREHENSIF LABA YANG DAPAT    
DIATRIBUSIKAN KEPADA:    
Pemilik entitas induk            11.339.333.931             10.912.043.353               3.578.705.456  
Kepentingan non-pengendali                               (33)  -   -  
            11.339.333.898             10.912.043.353               3.578.705.456  
    
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG    
DAPAT DISTRIBUSIKAN    
KEPADA:    
Pemilik entitas induk            11.430.955.060             10.876.652.449               3.571.790.965  
Kepentingan non-pengendali                               (33)  -   -  
            11.430.955.027             10.876.652.449               3.571.790.965  
    
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN 13,68 1.978,24 3.578.705,46 
    
LABA KOMPREHENSIF PER SAHAM 
DASAR DAN DILUSIAN 9,92 10,78 357,87 

 
 
 RASIO (tidak diaudit) 
 

Uraian dan keterangan 
31 Desember 

2018 2017 2016 
RASIO PERTUMBUHAN (%)    

Pendapatan 9.04% 156.35% n.a 
Beban pokok pendapatan 9.03% 156.43% n.a 
Laba kotor 12.59% 139.50% n.a 
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 4.18% 301.12% n.a 
Laba (rugi) tahun berjalan 3.92% 204.92% n.a 
Laba (rugi) kompherensif tahun berjalan 5.10% 204.52% n.a 
Jumlah asset 30.60% 80.41% n.a 
Jumlah liabilitas 149,19% -78,34% n.a 
Jumlah ekuitas 17,51% 843,92% n.a 
    

RASIO USAHA    

Laba kotor / Pendapatan 0.42% 0.41% 0.44% 
Laba (rugi) tahun berjalan / Pendapatan 0.19% 0.20% 0.17% 

Laba (rugi) tahun berjalan / Jumlah ekuitas 7.58% 8,58% 26.55
% 

Laba (rugi) tahun berjalan / Jumlah asset 6.15% 7.72% 4.57% 
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Uraian dan keterangan 
31 Desember 

2018 2017 2016 
    

RASIO KEUANGAN (x)    

Jumlah aset / Jumlah liabilitas 5,27 10,06 1,21 
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas  0,23 0,11 4,81 
Jumlah liabilitas / Jumlah aset  0,19 0,10 0,83 
Interest bearing debt / Jumlah ekuitas (Net Bearing Ratio) 0.03 0.03 0.02 
Laba (rugi) tahun berjalan / Utang bank jangka pendek (Debt Service 

Coverage Ratio) 2.49 2.97 14.31 

Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas lancer 2.40 2.61 4.28 
 
RASIO KEUANGAN DALAM FASILITAS KREDIT 
 

Uraian dan Keterangan Persyaratan Rasio 31-Des-18 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
  

Current Ratio >140% 237,98% 
Quick Ratio >35% 209,30% 
Debt Equity Ratio <300% 23,40% 
Interest Coverage Ratio >150% 2806,48% 
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN  
 
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan 
“Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan 
posisi keuangan konsolidasi yang tercantum dalam Prospektus ini. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) yang ditandatangani oleh Florus Daeli 
SE, Ak, MM, CPA, CA dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noorsalim dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Noor Salim Madjid, Ak, 
CA, CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. 
 
1. Gambaran Umum 
 
Perseroan  didirikan dengan nama PT Hensel Davest Indonesia  berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 01 tanggal 7 Januari 
2013, yang dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Gowa, akta mana telah 
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
AHU-08918.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0015472.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013,  elah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 
48 tanggal 14 Juni 2013, Tambahan No. 82360/2013 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar Perseroan telah mengalami 
beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dalam rangka  Penawaran Umum adalah 
sebagaimana termaktub dalam  Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia 
No. 32 tanggal 25 Februari 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010739.AH.01.02.TAHUN 
2019 tanggal 27 Februari 2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0119728 tanggal 27 Februari 2019, 
perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0119729 tanggal 27 Februari 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 27 Februari 2019 (“Akta No. 32 Tanggal 25 
Februari 2019”),  
 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan  

 
Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja perseroan, 
penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja perseroan serta langkah-
langkah yang diambil oleh perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain : 
 
Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko pasar yaitu risiko 
suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara 
signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia 
maupun internasional. Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam 
strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini: 
 
a) Risiko Pasar  

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi 
karena perubahan harga pasar. Perseroan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko suku bunga. 

 
b) Risiko Suku Bunga  

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen 
keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko suku 
bunga terutama terkait dengan bank dan setara kas, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan utang bank 
jangka pendek.  
Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-
langkah yang paling menguntungkan Perseroan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan 
swap suku bunga saat ini. 
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN  
 
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan 
“Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan 
posisi keuangan konsolidasi yang tercantum dalam Prospektus ini. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) yang ditandatangani oleh Florus Daeli 
SE, Ak, MM, CPA, CA dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noorsalim dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Noor Salim Madjid, Ak, 
CA, CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. 
 
1. Gambaran Umum 
 
Perseroan  didirikan dengan nama PT Hensel Davest Indonesia  berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 01 tanggal 7 Januari 
2013, yang dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Gowa, akta mana telah 
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
AHU-08918.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0015472.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013,  elah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 
48 tanggal 14 Juni 2013, Tambahan No. 82360/2013 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar Perseroan telah mengalami 
beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dalam rangka  Penawaran Umum adalah 
sebagaimana termaktub dalam  Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia 
No. 32 tanggal 25 Februari 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010739.AH.01.02.TAHUN 
2019 tanggal 27 Februari 2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0119728 tanggal 27 Februari 2019, 
perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0119729 tanggal 27 Februari 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 27 Februari 2019 (“Akta No. 32 Tanggal 25 
Februari 2019”),  
 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan  

 
Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja perseroan, 
penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja perseroan serta langkah-
langkah yang diambil oleh perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain : 
 
Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko pasar yaitu risiko 
suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara 
signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia 
maupun internasional. Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam 
strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini: 
 
a) Risiko Pasar  

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi 
karena perubahan harga pasar. Perseroan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko suku bunga. 

 
b) Risiko Suku Bunga  

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen 
keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko suku 
bunga terutama terkait dengan bank dan setara kas, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan utang bank 
jangka pendek.  
Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-
langkah yang paling menguntungkan Perseroan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan 
swap suku bunga saat ini. 
 
 
 
 

c) Risiko Kredit  
Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau 
kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi 
dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank, transaksi valuta asing, dan instrumen keuangan lainnya. 
Risiko kredit terutama berasal dari bank dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan deposito berjangka yang 
dibatasi penggunaanya.  
Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan piutang lain-lain dikelola oleh manajemen Perseroan sesuai dengan 
kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari Perseroan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan 
dan piutang lain-lain. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. 
Saldo piutang dimonitor secara teratur oleh manajemen Perseroan.  
Risiko kredit juga timbul dari bank dan setara kas dan simpanan-simpanan di bank dan institusi keuangan. Untuk 
memitigasi risiko kredit, Perseroan menempatkan bank dan setara kas pada institusi keuangan yang terpercaya. 
Perseroan melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui dan kredibel. Perseroan memiliki kebijakan untuk 
semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai 
tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang. 

 
d) Risiko Likuiditas  

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perseroan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen 
melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (cash-in) dan kas keluar (cash-out) untuk 
memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, 
kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari 
penjualan kepada pelanggan. 

 
3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Signifikan 
 
Dalam penerapan kebijakan akuntansi, manajemen Perseroan diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi 
tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan 
pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi 
tersebut.  

 
4. Hasil Kegiatan Operasional 
 
Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018, 2017 dan 2016: 

                      (dalam Rupiah) 
 31 Desember 
 2018 2017 2016 
    
PENDAPATAN 6.003.378.823.540 5.505.554.718.870 2.147.662.231.326 
    
BEBAN POKOK PENDAPATAN 5.978.006.085.018 5.483.018.799.354 2.138.252.830.161 
    
LABA BRUTO 25.372.738.522 22.535.919.516 9.409.401.165 
    
Pendapatan bunga 4.353.189 71.348.316 50.874.525 
Beban penjualan (137.638.770) (4.637.900) (224.481.181) 
Beban umum dan administrasi (9.525.666.151) (7.872.248.684) (5.489.689.764) 
Beban bunga dan keuangan lainnya (577.243.187) (201.012.121) (123.933.034) 
 (10.236.194.919) (8.006.550.389) (5.787.229.454) 
LABA SEBELUM PAJAK   15.136.543.603 14.529.369.127 3.622.171.711 

PENGHASILAN    
    
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (3.797.209.705) (3.617.325.774) (43.466.255) 
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 11.339.333.898 10.912.043.353 3.578.705.456 
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 31 Desember 
 2018 2017 2016 
    
PENDAPATAN 6.003.378.823.540 5.505.554.718.870 2.147.662.231.326 
    
BEBAN POKOK PENDAPATAN 5.978.006.085.018 5.483.018.799.354 2.138.252.830.161 
    
LABA BRUTO 25.372.738.522 22.535.919.516 9.409.401.165 
    
Pendapatan bunga 4.353.189 71.348.316 50.874.525 
Beban penjualan (137.638.770) (4.637.900) (224.481.181) 
Beban umum dan administrasi (9.525.666.151) (7.872.248.684) (5.489.689.764) 
Beban bunga dan keuangan lainnya (577.243.187) (201.012.121) (123.933.034) 
 (10.236.194.919) (8.006.550.389) (5.787.229.454) 
LABA SEBELUM PAJAK   15.136.543.603 14.529.369.127 3.622.171.711 

PENGHASILAN    
    
PENGHASILAN    

KOMPREHENSIF LAINNYA    
Pos-pos yang tidak akan     

direklasifikasi ke laba rugi    
Keuntungan (kerugian) aktuaria 122.161.506 (47.187.872) (9.219.322) 
Pajak penghasilan terkait dengan (30.540.377) 11.796.968 2.304.831 

komponen penghasilan    
komprehensif lainnya    

 91.621.129 (35.390.904) (6.914.491) 

LABA BERSIH  KOMPREHENSIF 11.430.955.027 10.876.652.449 3.571.790.965 
    

Pendapatan  
 
Berikut ini adalah tabel yang menyajikan informasi mengenai komponen dari pendapatan berdasarkan produk, serta 
persentase komponen tersebut terhadap jumlah pendapatan: 
 

                      (dalam Rupiah dan persen) 

Uraian  

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2018 2017 2016 

Rp % Rp % Rp % 

PLN Nontaglist 46.538.652.777 0,78 125.882.209 0,002                47.965.286  0,002 
PLN Prabayar 5.772.763.351.250 96,16 5.463.040.226.397 99,23     2.142.416.759.082  99,76 
PLN Pascabayar 178.486.762.412 2,97 41.916.565.364 0,76           5.197.506.958  0,24 
Lainnya 5.590.057.101 0,09 472.044.900 0,01 - - 

Total 6.003.378.823.540       100,00  5.505.554.718.870    100,00      2.147.662.231.326       100,00  
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 31 Desember 
 2018 2017 2016 
    
PENDAPATAN 6.003.378.823.540 5.505.554.718.870 2.147.662.231.326 
    
BEBAN POKOK PENDAPATAN 5.978.006.085.018 5.483.018.799.354 2.138.252.830.161 
    
LABA BRUTO 25.372.738.522 22.535.919.516 9.409.401.165 
    
Pendapatan bunga 4.353.189 71.348.316 50.874.525 
Beban penjualan (137.638.770) (4.637.900) (224.481.181) 
Beban umum dan administrasi (9.525.666.151) (7.872.248.684) (5.489.689.764) 
Beban bunga dan keuangan lainnya (577.243.187) (201.012.121) (123.933.034) 
 (10.236.194.919) (8.006.550.389) (5.787.229.454) 
LABA SEBELUM PAJAK   15.136.543.603 14.529.369.127 3.622.171.711 

PENGHASILAN    
    
PENGHASILAN    

KOMPREHENSIF LAINNYA    
Pos-pos yang tidak akan     

direklasifikasi ke laba rugi    
Keuntungan (kerugian) aktuaria 122.161.506 (47.187.872) (9.219.322) 
Pajak penghasilan terkait dengan (30.540.377) 11.796.968 2.304.831 

komponen penghasilan    
komprehensif lainnya    

 91.621.129 (35.390.904) (6.914.491) 

LABA BERSIH  KOMPREHENSIF 11.430.955.027 10.876.652.449 3.571.790.965 
    

Pendapatan  
 
Berikut ini adalah tabel yang menyajikan informasi mengenai komponen dari pendapatan berdasarkan produk, serta 
persentase komponen tersebut terhadap jumlah pendapatan: 
 

                      (dalam Rupiah dan persen) 

Uraian  

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2018 2017 2016 

Rp % Rp % Rp % 

PLN Nontaglist 46.538.652.777 0,78 125.882.209 0,002                47.965.286  0,002 
PLN Prabayar 5.772.763.351.250 96,16 5.463.040.226.397 99,23     2.142.416.759.082  99,76 
PLN Pascabayar 178.486.762.412 2,97 41.916.565.364 0,76           5.197.506.958  0,24 
Lainnya 5.590.057.101 0,09 472.044.900 0,01 - - 

Total 6.003.378.823.540       100,00  5.505.554.718.870    100,00      2.147.662.231.326       100,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beban Pokok Penjualan 
 
Berikut ini adalah tabel yang menyajikan informasi mengenai beban pokok penjualan yang dikeluarkan Perseoan dalam 
kegiatan operasionalnya: 
 

 (dalam Rupiah dan persen) 

Uraian  

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2018   2017 2016 

Rp % Rp % Rp % 

PLN Prabayar 5.752.597.717.065         96,23  5.430.062.064.359      99,03  2.115.616.078.202        35,39  
PLN Pascabayar 174.975.939.638           2,93  36.233.016.276        0,66  5.139.685.496         0,09  
PLN Nontaglist 46.143.400.596           0,77  124.749.269      0,002  47.431.680        0,001  
Potongan Tunai 4.289.027.719           0,07  16.598.969.450        0,30  17.449.634.783         0,29  

Total 5.978.006.085.018       100,00  5.483.018.799.354    100,00  2.138.252.830.161        35,77  
 
Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi 
 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan informasi mengenai beban penjualan, beban umum dan administrasi yang 
dikeluarkan oleh Perseroan:  

  (dalam Rupiah dan persen) 

Uraian  

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2018 2017 2016 

Rp % Rp % Rp % 

Penjualan       

Pemasaran               137.638.770  1,424                 4.637.900  0,059              163.751.181  2,866 
Acara           -                               -              -                 60.730.000  1,063 
       
Umum dan 
Administrasi 

      

Amortisasi            4.055.386.505  41,967           4.097.053.172  52,014           2.893.837.672  50,643 

Audit dan pajak            2.601.321.623  26,920           2.378.591.952  30,197                              -               
-  

Gaji, upah dan 
tunjangan            1.557.478.342  16,117              835.521.751  10,607           1.253.620.208  21,939 

Sewa               438.025.591  4,533              104.445.602  1,326              310.010.944  5,425 
Koneksi dan konten               215.283.519  2,228              116.872.738  1,484              176.734.958  3,093 

Lawyer dan Konsultan               208.523.850  2,158                              -              -                               -               
-  

Listrik, air dan telepon                78.870.183  0,816                18.943.049  0,240                18.471.684  0,323 
Perbaikan dan 
perawatan gedung                72.788.349  0,753                              -              -                               -               

-  
Tenaga ahli                62.660.000  0,648                 3.000.000  0,038              428.702.438  7,502 
Imbalan kerja                48.646.178  0,503                76.217.905  0,968                38.230.052  0,669 
Telekomunikasi dan 
lisensi                39.574.818  0,410                37.241.926  0,473                71.620.008  1,253 

Peralatan kantor                19.279.192  0,200                29.501.613  0,375                46.890.068  0,821 
Penyusutan                19.129.502  0,198              120.593.460  1,531              218.906.021  3,831 
Cetakan dan ATK                31.013.610  0,321                 1.140.500  0,014                 3.124.700  0,055 
Jamuan dan 
entertainment                27.941.344  0,289                11.282.571  0,143                 7.052.400  0,123 
Pengiriman dan 
transportasi                17.238.986  0,178                 1.715.500  0,022                 7.295.467  0,128 

Operasional lainnya                32.504.559  0,336                40.126.945  0,509                15.193.144  0,266 

Total            9.663.304.921  100,00           7.876.886.584  100,00           5.714.170.945  100,00 
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Pendapatan (beban) lain-lain 
 
Berikut ini adalah tabel yang menyajikan informasi mengenai pendapatan lain-lain yang diperoleh Perseroan: 
 

 (dalam Rupiah) 

Uraian  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2018 2017 2016 
Rp Rp Rp 

Pendapatan:    

  Jasa Giro                                       4.353.189                       71.348.316                   50.874.525  
  Pendapatan lainnya                                                    -                     152.134.441                                 -  
Beban:    

  Bunga jasa giro                                      (6.436.112)                     (33.308.301)                 (14.386.687) 
  Beban bunga bank                                   (564.660.526)                     (31.997.300)                 (48.854.766) 
  Beban administrasi bank                                      (6.146.550)                     (35.691.756)                 (60.691.581) 
  Beban lainnya                                                    -                    (252.149.205)                                -  
Total                                   (572.889.999)                   (129.663.805)                 (73.058.509) 

 
Hasil Kegiatan Usaha 
 
Grafik Pendapatan, Laba kotor dan Laba bersih tahun berjalan 
 
(dalam Jutaan Rupiah) 

 
 
Pendapatan.  
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 
 
Pendapatan Perseroan meningkat 9,04% menjadi Rp6.003.378.823.540 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018 dari Rp5.505.554.718.870 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini 
terutama disebabkan oleh lebih beragamnya produk e-commerce di produk davestpay.com, untuk peningkatan produk B2B 
mengalami kenaikan sebesar 9,04% disebabkan ada mitra/agen tambahan selama tahun 2018 sebanyak 5 merchant. 
 
Meningkatnya pendapatan Perseroan disebabkan karena penambahan mitra/agen Perseroan sehingga membuat volume 
tranksasi produk e-commerce di produk davestpay.com semakin meningkat. 
 
Perseroan berkeyakinan bila terjadi kenaikan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap operasional Perseroan, karena 
kontribusi terbesar pendapatan Perseroan berasal dari penjualan pulsa listrik dimana bila terjadi kenaikan harga listrik, 
permintaannya akan tetap ada karena kebutuhan hidup orang banyak.  
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Pendapatan (beban) lain-lain 
 
Berikut ini adalah tabel yang menyajikan informasi mengenai pendapatan lain-lain yang diperoleh Perseroan: 
 

 (dalam Rupiah) 

Uraian  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2018 2017 2016 
Rp Rp Rp 

Pendapatan:    

  Jasa Giro                                       4.353.189                       71.348.316                   50.874.525  
  Pendapatan lainnya                                                    -                     152.134.441                                 -  
Beban:    

  Bunga jasa giro                                      (6.436.112)                     (33.308.301)                 (14.386.687) 
  Beban bunga bank                                   (564.660.526)                     (31.997.300)                 (48.854.766) 
  Beban administrasi bank                                      (6.146.550)                     (35.691.756)                 (60.691.581) 
  Beban lainnya                                                    -                    (252.149.205)                                -  
Total                                   (572.889.999)                   (129.663.805)                 (73.058.509) 

 
Hasil Kegiatan Usaha 
 
Grafik Pendapatan, Laba kotor dan Laba bersih tahun berjalan 
 
(dalam Jutaan Rupiah) 

 
 
Pendapatan.  
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 
 
Pendapatan Perseroan meningkat 9,04% menjadi Rp6.003.378.823.540 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018 dari Rp5.505.554.718.870 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini 
terutama disebabkan oleh lebih beragamnya produk e-commerce di produk davestpay.com, untuk peningkatan produk B2B 
mengalami kenaikan sebesar 9,04% disebabkan ada mitra/agen tambahan selama tahun 2018 sebanyak 5 merchant. 
 
Meningkatnya pendapatan Perseroan disebabkan karena penambahan mitra/agen Perseroan sehingga membuat volume 
tranksasi produk e-commerce di produk davestpay.com semakin meningkat. 
 
Perseroan berkeyakinan bila terjadi kenaikan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap operasional Perseroan, karena 
kontribusi terbesar pendapatan Perseroan berasal dari penjualan pulsa listrik dimana bila terjadi kenaikan harga listrik, 
permintaannya akan tetap ada karena kebutuhan hidup orang banyak.  

Seluruh transaksi penjualan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah, dimana risiko atas fluktuasi kurs mata uang asing 
tidak berdampak material, sehingga Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. 
 
Pendapatan Perseroan meningkat 156,35% menjadi Rp 5.505.554.718.870 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2017 dari Rp 2.147.662.231.326 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini 
diakibatkan karena selama tahun 2017 ada merchant B2B yang sangat besar transaksinya masuk ke Perseroan sebanyak 3 
merchant. 
 
Beban pokok penjualan.  
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 
Beban pokok penjualan Perseroan meningkat 9,03% menjadi Rp 5.978.006.085.018 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2018 dari Rp 5.483.018.799.354 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini 
disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan selama tahun 2019 dan peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan 
margin per  transaksi sebab Perseroan lebih fokus menjaga customer. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. 
 
Beban pokok penjualan Perseroan meningkat 156,43% menjadi Rp 5.483.018.799.354 untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017 dari Rp2.138.252.830.161 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 
Peningkatan ini disebabkan karena ada peningkatan jumlah pendapatan, jumlah transaksi dan peningkatan margin ke masing 
– masing produk. 
 
Laba kotor.  
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 
 
Laba kotor Perseroan meningkat 12,59% menjadi Rp 25.372.738.522 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018 dari Rp 22.535.919.516 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh 
adanya peningkatan biaya akibat semakin banyak jumlah transaksi maka fixed cost yang terkait dengan operasional seperti : 
data center, internet dan gaji mengalami kenaikan, tetapi ada beberapa cost yang bisa ditekan. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. 
 
Laba kotor Perseroan meningkat 139,50% menjadi Rp22.535.919.516 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 dari Rp9.409.401.165 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh 
kenaikan selama tahun 2017 akibat ada kenaikan pendapatan tahun 2017, sehingga mempengaruhi jumlah laba Perseroan. 
Namun  peningkatan 2017 juga terkait dengan biaya pajak, biaya amortisasi dan biaya penyusutan aset tetap Perseroan. 
 
Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 
 
Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi Perseroan meningkat 22,68% menjadi Rp 9.663.304.921 untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dari Rp 7.876.886.584 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji, upah dan tunjangan untuk tahun yang berakhir tanggal 
31 Desember 2018 sebesar 86,41% dibandingkan dengan tahun berakhir tanggal 31 Desember 2017 serta meningkatnya 
beban sewa Perseroan. 
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. 
 
Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi Perseroan meningkat 37,85% menjadi Rp 7.876.886.584 untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp 5.714.170.944 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 
Peningkatan ini terutana disebabkan oleh meningkatnya beban amortisasi seiring dengan meningkatnya aset tak berwujud 
Perseroan. 
 
Pendapatan (beban) lain-lain 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 
 
Beban lain-lain Perseroan meningkat 341,83% menjadi Rp572.889.999 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018 dari Rp129.663.805 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh 
meningkatnya beban bunga bank seiring dengan meningkatnya utang bank Perseroan. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. 
 
Beban lain-lain Perseroan meningkat 77,48% menjadi Rp129.663.805 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 dari Rp73.058.509 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh 
meningkatnya beban lain-lain. 
 
Laba Bersih Tahun Berjalan.  
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 
 
Laba bersih tahun berjalan Perseroan meningkat 3,92% menjadi Rp11.339.333.898 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2018 dari Rp10.912.043.353 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini 
disebabkan oleh kenaikan sebesar 3,92% merupakan nilai yang kecil, hal ini disebabkan Perseroan dalam rangka menjaga 
customer untuk menjadi lebih loyal sehingga margin transaksi tidak mengalami kenaikan. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. 
 
Laba bersih tahun berjalan Perseroan meningkat 204,92% menjadi Rp 10.912.043.353 untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017 dari Rp3.578.705.456 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan 
ini disebabkan oleh jumlah merchant yang bertambah sehingga jumlah transaksi meningkat tinggi dan margin transaksi naik 
signifikan . 
 
Penghasilan Komprehensif Lainnya.  
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 
 
Penghasilan Komprehensif Lainnya Perseroan sebesar Rp 91.621.129 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018 atau meningkat dari sebelumnya yang mengalami rugi komprehensif lainnya sebesar Rp10.912.043.353 untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya keuntungan aktuaria untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018  sebesar Rp 122.161.506 dibandingkan dengan pada periode sebelumnya 
pada 31 Desember 2017 mengalami Rugi Komprehensif sebesar Rp35.390.904. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. 
 
Rugi Komprehensif lainnya Perseroan meningkat 511,4% menjadi Rp35.390.904 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2017 dari Rp6.914.491 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini selain 
disebabkan oleh meningkatnya kerugian aktuaria tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 411,84% atau 
menjadi Rp47.187.872 . 
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. 
 
Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi Perseroan meningkat 37,85% menjadi Rp 7.876.886.584 untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dari Rp 5.714.170.944 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 
Peningkatan ini terutana disebabkan oleh meningkatnya beban amortisasi seiring dengan meningkatnya aset tak berwujud 
Perseroan. 
 
Pendapatan (beban) lain-lain 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 
 
Beban lain-lain Perseroan meningkat 341,83% menjadi Rp572.889.999 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018 dari Rp129.663.805 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh 
meningkatnya beban bunga bank seiring dengan meningkatnya utang bank Perseroan. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. 
 
Beban lain-lain Perseroan meningkat 77,48% menjadi Rp129.663.805 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 dari Rp73.058.509 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh 
meningkatnya beban lain-lain. 
 
Laba Bersih Tahun Berjalan.  
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 
 
Laba bersih tahun berjalan Perseroan meningkat 3,92% menjadi Rp11.339.333.898 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2018 dari Rp10.912.043.353 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini 
disebabkan oleh kenaikan sebesar 3,92% merupakan nilai yang kecil, hal ini disebabkan Perseroan dalam rangka menjaga 
customer untuk menjadi lebih loyal sehingga margin transaksi tidak mengalami kenaikan. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. 
 
Laba bersih tahun berjalan Perseroan meningkat 204,92% menjadi Rp 10.912.043.353 untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017 dari Rp3.578.705.456 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan 
ini disebabkan oleh jumlah merchant yang bertambah sehingga jumlah transaksi meningkat tinggi dan margin transaksi naik 
signifikan . 
 
Penghasilan Komprehensif Lainnya.  
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 
 
Penghasilan Komprehensif Lainnya Perseroan sebesar Rp 91.621.129 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018 atau meningkat dari sebelumnya yang mengalami rugi komprehensif lainnya sebesar Rp10.912.043.353 untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya keuntungan aktuaria untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018  sebesar Rp 122.161.506 dibandingkan dengan pada periode sebelumnya 
pada 31 Desember 2017 mengalami Rugi Komprehensif sebesar Rp35.390.904. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2016. 
 
Rugi Komprehensif lainnya Perseroan meningkat 511,4% menjadi Rp35.390.904 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2017 dari Rp6.914.491 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini selain 
disebabkan oleh meningkatnya kerugian aktuaria tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 411,84% atau 
menjadi Rp47.187.872 . 

5. Aset, Liabilitas Dan Ekuitas 
 
 (dalam jutaan Rupiah) 

 
Aset 
 
Tabel berikut menjelaskan rincian aset Perseroan tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016: 

 
(dalam Rupiah) 

 31 Desember 
 2018 2017 2016 
ASET     
    
ASET LANCAR     
Kas dan bank  1.546.934.933 822.848.297 2.564.511.371 
Piutang  usaha – pihak ketiga - - 1.221.554.350 
Piutang  lain-lain – pihak berelasi  7.829.808.978 10.769.795.744 - 
Persediaan 71.680.667.026 24.450.496.550 10.250.000.000 
Biaya dibayar dimuka 444.849.818 - 15.884.182 
JUMLAH ASET LANCAR 81.502.260.755 36.043.140.591 14.051.949.903 
    
ASET TIDAK LANCAR    
Uang muka proyek 83.236.190.621 81.407.248.156 49.175.000.000 
Aset tetap – setelah dikurangi     

akumulasi penyusutan  pada    
tanggal 31 Desember 2018, 2017    
2017 dan 2016 masing-masing    
Rp878.425.962, Rp859.246.460,     
dan Rp738.703.000 44.681.729 42.641.540 141.495.000 

Aset tak berwujud – bersih  19.669.716.863 23.725.103.368 14.917.156.540 
Aset pajak tangguhan 33.719.261 52.098.093 21.246.649 
Aset lain-lain   10.669.000 1.000.000 - 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 102.994.977.474 105.228.091.157 64.254.898.189 
    

JUMLAH ASET 184.497.238.229 141.271.231.748 78.306.848.092 
 
 
 
 
 
 
 



24

Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 
 
Aset Perseroan meningkat 30,60% menjadi Rp 184.497.238.229 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 dari Rp141.271.231.748 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini 
disebabkan oleh persediaan yang naik tinggi sebesar Rp47.230.170.476 untuk memenuhi jumlah transaksi harian Perseroan 
selama libur panjang akhir tahun. Selain itu, peningkatan aset juga disebabkan oleh meningkatnya uang muka proyek pada 
31 Desember 2018 sebesar 2,25% atau menjadi Rp83.236.190.621 dibandingkan dengan uang muka proyek untuk tahun 
yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang sebesar Rp81.407.248.156 dan adanya biaya dibayar dimuka pada 31 Desember 
2018 sebesar Rp 444.849.818. 
 
Aset Lancar 
 
Aset Lancar Perseroan meningkat 126,12% menjadi Rp81.502.260.755 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 dari Rp 36.043.140.591 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini 
disebabkan oleh persediaan yang meningkat sebesar 193,17% atau menjadi Rp71.680.667.026  dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan meningkatnya aset lancar disebabkan juga karena adanya biaya dibayar 
dimuka untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 444.849.818 
 
Aset Tidak Lancar 
 
Aset Tidak Lancar Perseroan turun 2,12% menjadi Rp 102.994.977.474 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 dari Rp 105.228.091.157  untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini 
disebabkan oleh menurunnya aset tak berwujud pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar 17,09% atau 
menjadi Rp 19.669.716.863 dibandingkan dengan aset tak berwujud tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
yang sebesar Rp23.725.103.368.   
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Aset Perseroan meningkat 80,41% menjadi Rp141.271.231.748 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
dari Rp78.306.848.092 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh 
meningkatnya persediaan Rp14.200.496.550 untuk memenuhi jumlah transaksi harian Perseroan selama libur panjang akhir 
tahun. Selain itu, peningkatan aset juga disebabkan karena adanya piutang lain-lain berelasi untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2017 sebesar Rp10.769.795.744, meningkatnya uang muka proyek untuk tahun yang berakhir pada 31 
Desember 2017 sebesar 66,55% atau menjadi Rp 81.407.248.156 dibandingan dengan uang muka untuk tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2016 dan meningkatnya aset tak berwujud untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar 
59,05% atau menjadi Rp14.917.156.540 dibandingkan dengan aset tak berwujud untuk tahun yang berakhir pada 31 
Desember 2016    
 
Aset Lancar 
 
Aset Lancar Perseroan meningkat 156,50% menjadi Rp36.043.140.591 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 dari Rp 14.051.949.903 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini 
disebabkan oleh persediaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang meningkat sebesar 138,54% atau 
menjadi 24.450.496.550  dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan adanya piutang 
lain-lain berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp10.769.795.744. 
 
Aset Tidak Lancar 
 
Aset Tidak Lancar Perseroan meningkat 63,77% menjadi Rp Rp105.228.091.157 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 dari Rp 64.254.898.189 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini 
disebabkan oleh meningkatnya uang muka proyek untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar 66,55% atau 
menjadi Rp 81.407.248.156 dibandingan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan meningkatnya aset tak 
berwujud untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar 59,05% atau menjadi Rp 23.725.103.368  dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.   
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Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 
 
Aset Perseroan meningkat 30,60% menjadi Rp 184.497.238.229 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 dari Rp141.271.231.748 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini 
disebabkan oleh persediaan yang naik tinggi sebesar Rp47.230.170.476 untuk memenuhi jumlah transaksi harian Perseroan 
selama libur panjang akhir tahun. Selain itu, peningkatan aset juga disebabkan oleh meningkatnya uang muka proyek pada 
31 Desember 2018 sebesar 2,25% atau menjadi Rp83.236.190.621 dibandingkan dengan uang muka proyek untuk tahun 
yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang sebesar Rp81.407.248.156 dan adanya biaya dibayar dimuka pada 31 Desember 
2018 sebesar Rp 444.849.818. 
 
Aset Lancar 
 
Aset Lancar Perseroan meningkat 126,12% menjadi Rp81.502.260.755 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 dari Rp 36.043.140.591 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini 
disebabkan oleh persediaan yang meningkat sebesar 193,17% atau menjadi Rp71.680.667.026  dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan meningkatnya aset lancar disebabkan juga karena adanya biaya dibayar 
dimuka untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 444.849.818 
 
Aset Tidak Lancar 
 
Aset Tidak Lancar Perseroan turun 2,12% menjadi Rp 102.994.977.474 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 dari Rp 105.228.091.157  untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini 
disebabkan oleh menurunnya aset tak berwujud pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar 17,09% atau 
menjadi Rp 19.669.716.863 dibandingkan dengan aset tak berwujud tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
yang sebesar Rp23.725.103.368.   
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Aset Perseroan meningkat 80,41% menjadi Rp141.271.231.748 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
dari Rp78.306.848.092 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh 
meningkatnya persediaan Rp14.200.496.550 untuk memenuhi jumlah transaksi harian Perseroan selama libur panjang akhir 
tahun. Selain itu, peningkatan aset juga disebabkan karena adanya piutang lain-lain berelasi untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2017 sebesar Rp10.769.795.744, meningkatnya uang muka proyek untuk tahun yang berakhir pada 31 
Desember 2017 sebesar 66,55% atau menjadi Rp 81.407.248.156 dibandingan dengan uang muka untuk tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2016 dan meningkatnya aset tak berwujud untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar 
59,05% atau menjadi Rp14.917.156.540 dibandingkan dengan aset tak berwujud untuk tahun yang berakhir pada 31 
Desember 2016    
 
Aset Lancar 
 
Aset Lancar Perseroan meningkat 156,50% menjadi Rp36.043.140.591 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 dari Rp 14.051.949.903 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini 
disebabkan oleh persediaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang meningkat sebesar 138,54% atau 
menjadi 24.450.496.550  dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan adanya piutang 
lain-lain berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp10.769.795.744. 
 
Aset Tidak Lancar 
 
Aset Tidak Lancar Perseroan meningkat 63,77% menjadi Rp Rp105.228.091.157 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 dari Rp 64.254.898.189 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini 
disebabkan oleh meningkatnya uang muka proyek untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar 66,55% atau 
menjadi Rp 81.407.248.156 dibandingan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan meningkatnya aset tak 
berwujud untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar 59,05% atau menjadi Rp 23.725.103.368  dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.   
 
 
 
 
 
 

Liabilitas 
 
Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Perseroan tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016: 
 

(dalam Rupiah) 
 31 Desember 
 2018 2017 2016 
    
LIABILITAS     

    
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Utang bank - pihak ketiga 4.554.057.580 3.678.751.625 250.000.000 
Utang usaha – pihak ketiga - - 1.191.125.450 
Utang pajak 12.670.291.331 6.418.252.072 528.279.870 
Biaya yang masih harus dibayar 179.929.968 283.835.000 85.000.000 
Pendapatan diterima dimuka 16.843.394.412 3.450.267.812 1.231.403.973 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 34.247.673.291 13.831.106.509 3.285.809.293 
    
LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Utang non-usaha pihak berelasi 602.000.000 - 61.456.973.786 
Liabilitas imbalan pasca kerja 134.877.043 208.392.371 84.986.594 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 736.877.043 208.392.371 61.541.960.380 
    
JUMLAH LIABILITAS 34.984.550.334 14.039.498.880 64.827.769.673 
    

 
Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 
 
Liabilitas Perseroan meningkat 114,11% menjadi Rp 34.984.550.334 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 dari Rp 16.339.498.880 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan 
disebabkan oleh peningkatan pajak karena perhitungan ulang dengan melakukan pembukuan kembali Pendapatan dan uang 
muka pendapatan  akibat merchant  melakukan stock untuk liburan akhir tahun 2018. 
 
Liabilitas Jangka Pendek 
 
Liabilitas Perseroan meningkat 147,61% menjadi Rp34.247.673.291 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 dari Rp13.831.106.509 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini 
disebabkan oleh meningkatnya utang pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar 97,41% atau menjadi 
Rp12.670.291.331 dibandingkan dengan utang pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang sebesar 
Rp6.418.252.072  dan meningkatnya pendapatan diterima dimuka untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 
sebesar 388,18% atau menjadi Rp16.843.394.412 dibandingkan dengan pendapatan diterima dimuka untuk tahun yang 
berakhir pada 31 Desember 2017 yang sebesar Rp3.450.267.812.    
 
Liabilitas Jangka Panjang 
 
Liabilitas Jangka Panjang Perseroan meningkat 253,60% menjadi Rp 736.877.043 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 dari  208.392.371 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan 
oleh padanya utang non-usaha pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp602.000.000 . 
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Liabilitas Perseroan menurun -74,80% menjadi Rp16.339.498.880 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 dari Rp64.827.769.673 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini 
disebabkan oleh adanya aksi korporasi yaitu ”shares swap” sehingga ada penurunan liabilitas jangka panjang.  
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Liabilitas Jangka Pendek 
 
Liabilitas Perseroan meningkat 320,93% menjadi Rp13.831.106.509 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 dari Rp 3.285.809.293 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini 
disebabkan oleh meningkatnya utang pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar 1.114,93% atau 
menjadi Rp6.418.252.072 dibandingkan dengan utang pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang sebesar 
Rp528.279.870, meningkatnya utang bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar 1.371,50% atau 
menjadi Rp3.678.751.625  dibandingkan dengan utang bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang sebesar 
Rp250.000.000 dan meningkatnya pendapatan diterima dimuka untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar 
180,19% atau menjadi Rp3.450.267.812  dibandingkan dengan pendapatan diterima dimuka untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2016 yang sebesar Rp1.231.403.973.    
 
Liabilitas Jangka Panjang 
 
Liabilitas Jangka Panjang Perseroan turun 99,66% menjadi Rp208.392.371 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 dari Rp 61.541.960.380 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini 
disebabkan oleh penurunan utang non-usaha pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingan 
dengan utang non-usaha pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang sebesar Rp61.456.973.786. 
 
Ekuitas 
 
Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Perseroan, tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016: 

(dalam Rupiah) 

 2018 2017 2016 
    
EKUITAS     
Ekuitas yang dapat diatribusikan    

kepada pemilik entitas induk    
Modal saham – 4.000.000.000    

lembar saham, nilai nominal    
Rp100, Rp100 dan Rp1.000.000 per saham, 
ditempatkan dan disetor penuh 

   

1.143.510.000, 1.012.010.000, dan 1.000 
lembar saham. 

114.351.000.000 101.201.000.000 1.000.000.000 

Tambahan modal disetor  375.000.000 2.675.000.000 - 
Saldo laba 34.737.370.194 23.398.036.263 12.485.992.910 
Komponen ekuitas lainnya 49.315.734 (42.305.395) (6.914.491) 
 149.512.685.928 127.231.730.868 13.479.078.419 
Kepentingan non-pengendali 1.967 2.000 - 
JUMLAH EKUITAS 149.512.687.895 127.231.732.868 13.479.078.419 

 
Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 
 
Ekuitas Perseroan meningkat 17,51% menjadi Rp149.512.687.895 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018 dari Rp124.931.730.870 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan 
adanya  peningkatan laba bersih tahun berjalan dan peningkatan modal dari PT Anugerah Indonesia Sejahtera tahun 2018 
dan juga disebabkan adanya peningkatan komponen ekuitas lainnya yang menjadi Rp49.315.734 pada tahun 2018 akibat 
adanya keuntungan aktuaria setelah pajak.   
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Ekuitas Perseroan meningkat 843,92%menjadi  Rp127.231.732.868 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 dari Rp13.479.078.419 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan adanya 
aksi korporasi shares swap liabilitas jangka panjang menjadi modal disetor. 
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Liabilitas Jangka Pendek 
 
Liabilitas Perseroan meningkat 320,93% menjadi Rp13.831.106.509 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 dari Rp 3.285.809.293 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini 
disebabkan oleh meningkatnya utang pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar 1.114,93% atau 
menjadi Rp6.418.252.072 dibandingkan dengan utang pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang sebesar 
Rp528.279.870, meningkatnya utang bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar 1.371,50% atau 
menjadi Rp3.678.751.625  dibandingkan dengan utang bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang sebesar 
Rp250.000.000 dan meningkatnya pendapatan diterima dimuka untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar 
180,19% atau menjadi Rp3.450.267.812  dibandingkan dengan pendapatan diterima dimuka untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2016 yang sebesar Rp1.231.403.973.    
 
Liabilitas Jangka Panjang 
 
Liabilitas Jangka Panjang Perseroan turun 99,66% menjadi Rp208.392.371 untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2017 dari Rp 61.541.960.380 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini 
disebabkan oleh penurunan utang non-usaha pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingan 
dengan utang non-usaha pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang sebesar Rp61.456.973.786. 
 
Ekuitas 
 
Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Perseroan, tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016: 

(dalam Rupiah) 

 2018 2017 2016 
    
EKUITAS     
Ekuitas yang dapat diatribusikan    

kepada pemilik entitas induk    
Modal saham – 4.000.000.000    

lembar saham, nilai nominal    
Rp100, Rp100 dan Rp1.000.000 per saham, 
ditempatkan dan disetor penuh 

   

1.143.510.000, 1.012.010.000, dan 1.000 
lembar saham. 

114.351.000.000 101.201.000.000 1.000.000.000 

Tambahan modal disetor  375.000.000 2.675.000.000 - 
Saldo laba 34.737.370.194 23.398.036.263 12.485.992.910 
Komponen ekuitas lainnya 49.315.734 (42.305.395) (6.914.491) 
 149.512.685.928 127.231.730.868 13.479.078.419 
Kepentingan non-pengendali 1.967 2.000 - 
JUMLAH EKUITAS 149.512.687.895 127.231.732.868 13.479.078.419 

 
Tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 
 
Ekuitas Perseroan meningkat 17,51% menjadi Rp149.512.687.895 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018 dari Rp124.931.730.870 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan 
adanya  peningkatan laba bersih tahun berjalan dan peningkatan modal dari PT Anugerah Indonesia Sejahtera tahun 2018 
dan juga disebabkan adanya peningkatan komponen ekuitas lainnya yang menjadi Rp49.315.734 pada tahun 2018 akibat 
adanya keuntungan aktuaria setelah pajak.   
 
Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Ekuitas Perseroan meningkat 843,92%menjadi  Rp127.231.732.868 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2017 dari Rp13.479.078.419 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan adanya 
aksi korporasi shares swap liabilitas jangka panjang menjadi modal disetor. 
 
 
 
 

6. ARUS KAS 
 
Sumber utama likuiditas Perseroan secara historis berasal dari setoran modal saham, pinjaman dan kas internal. Perseroan 
mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Perdana Saham, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi 
dan pinjaman bank akan menjadi sumber utama likuiditas Perseroan di masa yang akan datang dan akan dapat mendanai 
rencana ekspansi Perseroan. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan Perseroan dari sumber-sumber tersebut, 
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan 
operasional untuk setidaknya periode 12 bulan ke depan. 
 
Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. 
 
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. Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, 
kas dan setara kas, dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, 
diharapkan pertumbuhan pendapatan yang terus meningkat, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.  
 
Tabel berikut menggambarkan arus kas Perseroan untuk periode 31 Desember 2018, 2017 dan 2016: 
 

(dalam Rupiah) 
Uraian  Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal31 Desember 

2018 2017 2016 
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi  (8.362.387.162)  9.155.712.108   91.548.335  
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi  (1.850.112.157)  (21.740.000)  (15.066.000) 
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan  10.936.585.955   (10.875.635.182)  1.245.071.534  

 
Kas bersih (digunakan untuk) dari aktivitas operasi 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2018 sebesar Rp8.362.387.162 dibandingkan arus kas bersih 
yang diperoleh untuk aktivitas operasi pada tahun 2017 sebesar Rp 9.155.712.108. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya 
pembayaran kas kepada pemasok. 
Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi pada tahun 2017 meningkat sebesar 9900,96% atau menjadi 
Rp9.155.712.108 dibandingkan arus kas bersih yang yang diterima dari aktivitas operasi pada tahun 2016 sebesar Rp91.548.335 
. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan. 
 
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2018 meningkat sebesar 8410,18% atau menjadi sebesar 
Rp1.850.112.157 dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 sebesar Rp21.740.000. 
Hal ini terutama disebabkan oleh adanya yang muka pembelian aset tetap. 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 naik sebesar 44,30% atau menjadi sebesar Rp 
Rp21.740.000 dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 sebesar Rp15.066.000. Hal 
ini disebabkan oleh meningkatnya pembelian aset tetap Perseroan. 
 
Kas bersih (digunakan untuk) dari aktivitas pendanaan 
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp10.936.585.955   
dibandingkan kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan pada tahun 2017 sebesar Rp10.875.635.182. Hal ini 
disebabkan oleh adanya setoran modal saham. 
Kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan pada tahun 2017 sebesar Rp Rp10.875.635.182  dibandingkan kas bersih 
yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 sebesar Rp1.245.071.534. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya 
pembayaran utang kepada pihak berelasi . 
 
7. Solvabilitas 
 
Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan 
menggunakan dua metode pendekatan berikut ini: 
1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan 
 
Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 0,23x 
atau meningkat dibandingkan dengan rasio utang terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desemberr 
2017 sebesar 0,11x. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2018 akibat dari 
meningkatnya utang pajak Perseroan dan pendapatan diterima dimuka. 
 



28

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 0,11x 
atau terjadi penurunan dibandingkan dengan rasio utang terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 
Desember 2016 sebesar 4,81x. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2017 
akibat dari adanya aksi korporasi shares swap liabilitas jangka panjang menjadi modal disetor. 
 
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset). 
 
Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 0,19x atau 
meningkat dibandingkan dengan Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desemberr 2017 
sebesar 0,10x. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2018 akibat dari 
meningkatnya utang pajak Perseroan dan pendapatan diterima dimuka. 
 
Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 0,10x atau 
terjadi penurunan dibandingkan dengan Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desemberr2016 
sebesar 0,83x. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2017 akibat dari adanya 
aksi korporasi shares swap liabilitas jangka panjang menjadi modal disetor. 
 
Imbal Hasil Rata–rata Ekuitas 
Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (Return on Equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh 
pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 
dan 2016 masing-masing adalah sebesar 7,58%, 8,58% dan 26,55%. 
 
Imbal Hasil Rata–rata Aset 
Imbal Hasil Rata–rata Aset (Return on Asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan 
dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 
masing-masing adalah sebesar 6,15%, 7,72% dan 4,57%. 
 
8. Belanja Modal 
 
Tabel berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk periode tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016: 
 

Uraian dan Keterangan 
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 
2018 2017 2016 

Perlengkapan Kantor 21.169.691 21.740.000 15.066.000 
Uang muka pembelian aset tetap 1.828.942.466 - - 
Jumlah belanja modal 1.850.112.157 21.740.000 15.066.000 

 
Belanja modal Perseroan secara historis digunakan untuk kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan, antara 
lain untuk pembelian server dan perangkat lunak (software). Pembelian server dan perangkat lunak ini sesuai dengan strategi 
bisnis Perseroan, yaitu pengembangan sekaligus diversifikasi melalui peluncuran produk baru untuk meningkatkan 
pendapatan Perseroan di masa mendatang. Secara geografis, investasi ini akan didistribusikan ke kantor pusat di Makassar. 
Sumber dana untuk belanja modal tersebut berasal dari pinjaman pemegang saham Perseroan dengan menggunakan mata 
uang Rupiah. 
 
Sampai dengan saat ini Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai untuk pembelian barang modal dalam mata uang 
asing karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat oleh 
Perseroan.  
 
Komitmen investasi barang modal yang signifikan pada uang muka pembelian aset tetap 
 
Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal dengan beberapa pihak, yaitu: 
 

No  Pemasok/Suplier  Perangkat Lunak/Software  Jumlah (dalam Rupiah) 
1 PT Alfa Anugrah Phinisi  Pinjamaja System Information Technology  20.608.612.550 
2 PT Ultima Artha Megah Selaras  Upgrade System Emposh System Tecnology 20.295.744.250 
3 PT Cerdas Technology Indonesia  Biropay System Information Technology  20.290.550.000 
4 PT Makassar Global Mandiri  Motransfer System Information Technology  21.156.775.000 
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Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 0,11x 
atau terjadi penurunan dibandingkan dengan rasio utang terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 
Desember 2016 sebesar 4,81x. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2017 
akibat dari adanya aksi korporasi shares swap liabilitas jangka panjang menjadi modal disetor. 
 
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset). 
 
Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 0,19x atau 
meningkat dibandingkan dengan Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desemberr 2017 
sebesar 0,10x. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2018 akibat dari 
meningkatnya utang pajak Perseroan dan pendapatan diterima dimuka. 
 
Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 0,10x atau 
terjadi penurunan dibandingkan dengan Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desemberr2016 
sebesar 0,83x. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2017 akibat dari adanya 
aksi korporasi shares swap liabilitas jangka panjang menjadi modal disetor. 
 
Imbal Hasil Rata–rata Ekuitas 
Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (Return on Equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh 
pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 
dan 2016 masing-masing adalah sebesar 7,58%, 8,58% dan 26,55%. 
 
Imbal Hasil Rata–rata Aset 
Imbal Hasil Rata–rata Aset (Return on Asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan 
dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 
masing-masing adalah sebesar 6,15%, 7,72% dan 4,57%. 
 
8. Belanja Modal 
 
Tabel berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk periode tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016: 
 

Uraian dan Keterangan 
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 
2018 2017 2016 

Perlengkapan Kantor 21.169.691 21.740.000 15.066.000 
Uang muka pembelian aset tetap 1.828.942.466 - - 
Jumlah belanja modal 1.850.112.157 21.740.000 15.066.000 

 
Belanja modal Perseroan secara historis digunakan untuk kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan, antara 
lain untuk pembelian server dan perangkat lunak (software). Pembelian server dan perangkat lunak ini sesuai dengan strategi 
bisnis Perseroan, yaitu pengembangan sekaligus diversifikasi melalui peluncuran produk baru untuk meningkatkan 
pendapatan Perseroan di masa mendatang. Secara geografis, investasi ini akan didistribusikan ke kantor pusat di Makassar. 
Sumber dana untuk belanja modal tersebut berasal dari pinjaman pemegang saham Perseroan dengan menggunakan mata 
uang Rupiah. 
 
Sampai dengan saat ini Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai untuk pembelian barang modal dalam mata uang 
asing karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat oleh 
Perseroan.  
 
Komitmen investasi barang modal yang signifikan pada uang muka pembelian aset tetap 
 
Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal dengan beberapa pihak, yaitu: 
 

No  Pemasok/Suplier  Perangkat Lunak/Software  Jumlah (dalam Rupiah) 
1 PT Alfa Anugrah Phinisi  Pinjamaja System Information Technology  20.608.612.550 
2 PT Ultima Artha Megah Selaras  Upgrade System Emposh System Tecnology 20.295.744.250 
3 PT Cerdas Technology Indonesia  Biropay System Information Technology  20.290.550.000 
4 PT Makassar Global Mandiri  Motransfer System Information Technology  21.156.775.000 

 

Tidak terdapat sanksi apabila Perseroan tidak memenuhi komitmen belanja barang modal tersebut. Perseroan memperkirakan 
akan terdapat peningkatan kapasitas transaksi yang dapat dilayani karena semakin beragamnya produk yang disediakan oleh 
Perseroan. Saat ini,  beberapa peranti lunak hampir selesai, namun belum dapat digunakan dan dioperasikan karena belum 
keluarnya izin dari regulator. Selain itu, masih terdapat penyesuaian model bisnis akibat perubahan regulasi. 
  
9. Manajemen Risiko Keuangan 
 
Sebagaimana diuraikan pada Bab Risiko Usaha, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh risiko-risiko tertentu. Selain itu, 
kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi risiko-risiko tertentu terkait dengan instrumen keuangan, seperti risiko suku bunga, 
kredit, dan likuiditas, yang dipantau dan dikelola oleh Perseroan melalui berbagai kebijakan, prosedur dan proses. Objektif 
Peseroan dalam manajemen risiko adalah untuk memberikan kepastian bahwa Perseroan memahami, mengukur serta 
memonitor berbagai risiko yang timbul dan Perseroan mematuhi, sejauh dapat dilaksanakan dengan praktis, kebijakan dan 
prosedur yang telah ditetapkan untuk menanggapi risiko-risiko tersebut. 
 
Perseroan tidak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap porsi eksposur risiko mata uang asing, dikarenakan risiko nilai tukar 
mata uang asing tidak terekspose secara signifikan. 
 
Risiko Suku Bunga 
 
Perseroan terekspos pada fluktuasi tingkat bunga pasar karena Perseroan terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait 
dengan rekening simpanan bank, utang bank jangka pendek. 
 
Risiko kredit 
 
Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Perseroan jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan 
gagal memenuhi liabilitas. Risiko ini timbul diantaranya dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Perseroan mengelola dan 
mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang 
pada tiap pelanggan. 
 
Risiko likuiditas 
 
Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Perseroan dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat 
jatuh tempo, karena Perseroan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. 
Dalam mengelola risiko likuiditas Perseroan melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas 
secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya. 
 
Perseroan menjaga kecukupan dana untuk kebutuhan modal kerja. 



30

VI. FAKTOR RISIKO 
 
Investasi dalam saham Perseroan mengandung sejumlah risiko. Sebelum membuat keputusan investasi, para calon investor 
harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha 
Perseroan sebagaimana yang diuraikan dalam bagian ini. Risiko usaha yang dijelaskan atau diungkapkan dalam bagian ini 
adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam kaitannnya dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan 
dengan kegiatan usaha Perseroan maupun sehubungan dengan keputusan apapun untuk membeli, memiliki atau menjual 
saham Perseroan. Risiko usaha yang dijelaskan dalam bagian ini bukan merupakan sebuah daftar lengkap mengenai 
tantangan yang dihadapi oleh Perseroan pada saat ini atau yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko-risiko tambahan baik 
yang diketahui maupun yang tidak, mungkin di masa yang akan datang memberikan dampak material yang merugikan pada 
kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.  
 
Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi 
Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga 
dampak paling kecil terhadap kinerjausaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus 
inidapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional,kinerja keuangan atau 
prospek usaha Perseroan. 
 
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA 

PERSEROAN  
 
Risiko Perkembangan Teknologi yang Terlalu Cepat  
Berkembangnya teknologi yang terlalu cepat dapat menimbulkan dampak negatif bagi Perseroan. Hal ini disebabkan 
dengan semakin cepatnya teknologi berkembang akan berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan pelanggan, 
sehingga teknologi yang ada saat ini akan ditinggalkan oleh pelanggan karena kehadiran teknologi baru yang lebih 
bermanfaat bagi pelanggan. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi tersebut, 
maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.  
Untuk menghadapi risiko perkembangan teknologi yan terlalu cepat, Perseroan terus mengembangkan produk-
produknya dan beradaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi di bidang teknologi dengan mengeluarkan produk 
terkini yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 
 

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL  
 
1. Risiko Berkurangnya Agen 

Perseroan memiliki produk dimana memerlukan kerja sama dengan agen-agennya yaitu pemilik usaha mikro, kecil dan 
menengah seperti pemilik usaha mikro, kecil dan menengah seperti warung dan toko kolontong. Ketergantungan 
Perseroan dengan agennya membuat Perseroan terus berupaya menjaga hubungan baik dengan agennya. Kegagalan 
Perseroan dalam menjaga hubungan baik dengan agen dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan agen 
kepada pihak Perseroan, sehingga agen dapat tidak menggunakan produk Perseroan yang dapat mempengaruhi kinerja 
pendapatan Perseroan. 
Perseroan terus menjaga hubungan baik dengan agen dan menyediakan produk-produk yang mempermudah agen 
dalam menggunakannya sehingga transaksi agen dapat terus meningkat serta kerja sama antara Perseroan dan agen 
terus terjaga.  
 

2. Risiko Persaingan Usaha 
Perseroan memiliki pesaing yaitu perusahaan pengembang dan penyedia platform digital, terutama penyedia layanan 
platform digital yang memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pesaing Perseroan dapat memberikan 
layanan, inovasi teknologi yang lebih baik dari produk Perseroan sehingga akan menurunkan daya saing Perseroan serta 
para agen Perseroan perpindah ke perusahaan pesaing. Kalahnya daya saing Perseroan dengan perusahaan sejenisnya 
akan berakibat pada penurunan kinarja Perseran.  
Dalam menjaga persaingan dengan perusahaan sejenis, Perseroan terus berupaya menjaga daya saingnya dengan 
berinovasi dan mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia penyedia digital serta memberikan 
peyanan terbaik dengan agen-agen Perseroan.  
 

3. Risiko terkait Konektivitas Internet 
Untuk menjalankan aplikasi DavestPay di smartphone Android, maka dibutuhkan adanya koneksi internet. Agen yang 
bergabung dengan Perseroan umumnya berada di lokasi yang jauh dari perkotaan, dimana koneksi internet terkadang 
sering mengalami gangguan konektivitas. Apabila gangguan konektivitas internet tersebut sering terjadi maka agen-agen 
akan sulit untuk menawarkan produk-produk yang ditawarkan di dalam aplikasi DavestPay. Kendala tersebut apabila 
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VI. FAKTOR RISIKO 
 
Investasi dalam saham Perseroan mengandung sejumlah risiko. Sebelum membuat keputusan investasi, para calon investor 
harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha 
Perseroan sebagaimana yang diuraikan dalam bagian ini. Risiko usaha yang dijelaskan atau diungkapkan dalam bagian ini 
adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam kaitannnya dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan 
dengan kegiatan usaha Perseroan maupun sehubungan dengan keputusan apapun untuk membeli, memiliki atau menjual 
saham Perseroan. Risiko usaha yang dijelaskan dalam bagian ini bukan merupakan sebuah daftar lengkap mengenai 
tantangan yang dihadapi oleh Perseroan pada saat ini atau yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko-risiko tambahan baik 
yang diketahui maupun yang tidak, mungkin di masa yang akan datang memberikan dampak material yang merugikan pada 
kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.  
 
Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi 
Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga 
dampak paling kecil terhadap kinerjausaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus 
inidapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional,kinerja keuangan atau 
prospek usaha Perseroan. 
 
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA 

PERSEROAN  
 
Risiko Perkembangan Teknologi yang Terlalu Cepat  
Berkembangnya teknologi yang terlalu cepat dapat menimbulkan dampak negatif bagi Perseroan. Hal ini disebabkan 
dengan semakin cepatnya teknologi berkembang akan berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan pelanggan, 
sehingga teknologi yang ada saat ini akan ditinggalkan oleh pelanggan karena kehadiran teknologi baru yang lebih 
bermanfaat bagi pelanggan. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi tersebut, 
maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.  
Untuk menghadapi risiko perkembangan teknologi yan terlalu cepat, Perseroan terus mengembangkan produk-
produknya dan beradaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi di bidang teknologi dengan mengeluarkan produk 
terkini yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 
 

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL  
 
1. Risiko Berkurangnya Agen 

Perseroan memiliki produk dimana memerlukan kerja sama dengan agen-agennya yaitu pemilik usaha mikro, kecil dan 
menengah seperti pemilik usaha mikro, kecil dan menengah seperti warung dan toko kolontong. Ketergantungan 
Perseroan dengan agennya membuat Perseroan terus berupaya menjaga hubungan baik dengan agennya. Kegagalan 
Perseroan dalam menjaga hubungan baik dengan agen dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan agen 
kepada pihak Perseroan, sehingga agen dapat tidak menggunakan produk Perseroan yang dapat mempengaruhi kinerja 
pendapatan Perseroan. 
Perseroan terus menjaga hubungan baik dengan agen dan menyediakan produk-produk yang mempermudah agen 
dalam menggunakannya sehingga transaksi agen dapat terus meningkat serta kerja sama antara Perseroan dan agen 
terus terjaga.  
 

2. Risiko Persaingan Usaha 
Perseroan memiliki pesaing yaitu perusahaan pengembang dan penyedia platform digital, terutama penyedia layanan 
platform digital yang memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pesaing Perseroan dapat memberikan 
layanan, inovasi teknologi yang lebih baik dari produk Perseroan sehingga akan menurunkan daya saing Perseroan serta 
para agen Perseroan perpindah ke perusahaan pesaing. Kalahnya daya saing Perseroan dengan perusahaan sejenisnya 
akan berakibat pada penurunan kinarja Perseran.  
Dalam menjaga persaingan dengan perusahaan sejenis, Perseroan terus berupaya menjaga daya saingnya dengan 
berinovasi dan mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia penyedia digital serta memberikan 
peyanan terbaik dengan agen-agen Perseroan.  
 

3. Risiko terkait Konektivitas Internet 
Untuk menjalankan aplikasi DavestPay di smartphone Android, maka dibutuhkan adanya koneksi internet. Agen yang 
bergabung dengan Perseroan umumnya berada di lokasi yang jauh dari perkotaan, dimana koneksi internet terkadang 
sering mengalami gangguan konektivitas. Apabila gangguan konektivitas internet tersebut sering terjadi maka agen-agen 
akan sulit untuk menawarkan produk-produk yang ditawarkan di dalam aplikasi DavestPay. Kendala tersebut apabila 

terjadi terus menerus dapat mempengaruhi pendapatan agen DavestPay yang pada akhirnya dapat menimbulkan kinerja 
negatif kepada Perseroan. 
Agen Perseroan selain bertransaksi melalui Mobile App ataupun Web Aplication juga dapat menggunakan Jalur Short 
Message Service (SMS) untuk bertransaksi. Hal ini untuk mencegah jika terjadi gangguan konektivitas internet di Agen 
Perseroan. 
 

4. Risiko Perizinan 
Dalam menjalankan bisnis produknya Perseroan dan Entitas Anak perlu mendapatkan izin dari regulator, baik izin dari 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun izin dari Bank Indonesia 
(BI) untuk  Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Perseroan tidak bisa menjamin bahwa pihak regulator terkait tidak 
akan mencabut atau menolak untuk mengeluarkan atau memperbaharui izin dan pengabsahan yang diperlukan untuk 
menjalankan bisnis Perseroan. Izin yang tidak diberikan oleh regulator ataupun pencabutan izin yang telah ada oleh 
regulator dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan. 
Untuk meminimalisasi risiko perizinan, Perseroan dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan peraturan regulator dan 
apabila terpadat perizinan-perizinan terbaru yang dikeluarkan oleh regulator, Perseroan cepat menyesuaikan dan 
memenuhi perizinan tersebut. Adapun bila Entitas Anak Perseroan tidak dapat memperoleh perizinan yang dibutuhkan, 
maka Perseroan tetap dapat melakukan kegiatan bisnisnya seperti biasa. 
 

5. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 
Perseroan terus melakukan ekspansi untuk meningkatkan kinerjanya, salah satunya dengan melakukan investasi ke 
anak perusahaan Perseroan sehingga Perseroan memiliki risiko investasi atau aksi Korporasi.   Risiko investasi atau aksi 
korporasi merupakan risiko yang ditimbulkan sebagai akibat dari aksi korporasi yang dilakukan atau akan dilakukan oleh 
Perseroan yang berdampak langsung terhadap investor atau pemegang saham Perseroan. Keputusan investasi atau 
ekspansi yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan dan mempengaruhi penilaian 
investor. Dampak negatif terhadap kinerja Perseroan akan timbul apabila Manajemen Perseroan melakukan keputusan 
investasi atau ekspansi yang salah.  
Untuk mengatasi risiko ini, sebelum melakukan investasi atau aksi korporasi, Perseroan melakukan evaluasi dan 
menganalisa secara komprehensif untuk meminimalisir adanya risiko terhadap aksi korporasi atau investasi yang 
dilakukan. 
 

C. RISIKO UMUM  
 

1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Domestik dan Global 
Kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak memiliki hubungan dengan perekonomian Indonesia dan perekonomian 
global. Perubahan pada tingkat suku bunga, inflasi ataupun peraturan perpajakan dapat mempengaruhi daya beli 
masyarakat dan pada akhirnya akan berdampak pada kegiatan operasional, kondisi keuangan serta prospek Perseroan 
dan Enititas Anak.  
Perseroan berusaha terus mengamati dengan seksama segala perubahan indikator perekonomian agar dapat 
mengantisipasi dampak negatif dan menyesuaikan strategi operasional Perseroan 

 
2. Risiko Perubahan Kurs Mata Uang Asing 

Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak menggunakan mata uang asing, namun penguatan mata 
uang asing terhadap Rupiah dapat mengakibatkan harga produk server Perseroan dan Anak Perusahaan meningkat 
sehingga akan mempengaruhi nilai investasi barang modal dan arus kas Perseroan.  
Untuk menghadapi risiko penguatan mata uang asing yang membuat harga server meningkat, Perseroan akan 
melakukan aktivitas lindung nilai terhadap risiko nilai tukar mata uang asing. 

 
3. Risiko Gugatan Hukum 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, Perseroan banyak berhubungan dengan berbagai pihak sehingga 
memiliki potensi gugatan hukum baik dari pihak ketiga, afiliasi, pemerintah, dan karyawan sendiri. Dampak yang akan 
terjadi terhadap Perseroan adalah terhentinya proses distribusi dan kegiatan usaha yang akhirnya akan mengurangi 
pendapatan Perseroan. 
Untuk menghadapi risiko gugatan hukum, Perseroan menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan peraturan 
yang berlaku dan menjalankan operasional sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan, 
serta terus melakukan evaluasi dan perbaikan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang terjadi pada Perseroan. 
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4. Risiko Kebijakan Pemerintah 
Kegiatan usaha Perseroan dapat diselenggarakan dengan baik tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah yang 
mempermudah melalui regulasi-regulasi yang mendukung industri teknologi finansial untuk terus bertumbuh. Perubahan 
kebijakan dari Pemerintah dapat berpengaruh kepada Perseroan apabila Perseroan tidak mempersiapkan dampak yang 
terjadi akibat perubahan regulasi tersebut dan akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan.  
Untuk persiapan menghadapi perubahan kebijakan pemerintah, Perseroan selalu memperhatikan perkembangan 
kebijakan Pemerintah dan membuat strategi-strategi khusus dalam menghadapi perubahan kebijkan Pemerintah 
sehingga dampak yang terjadi dari perubahan itu dapat di implikasikan dengan baik. 

 
D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN 

 
1. Kondisi yang terjadi dalam Pasar Modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan 

dan belum adanya pasar untuk saham Perseroan sebelum penawaran ini juga dapat menyebabkan tidak 
likuidnya saham Perseroan 
 
Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham kepada BEI. Saat ini belum terdapat pasar untuk saham 
Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa akan terbentuk pasar untuk saham Perseroan di masa yang akan datang, atau 
apabila terbentuk pasar untuk saham Perseroan, bahwa saham Perseroan akan likuid. Pasar Modal Indonesia memiliki 
karakteristik tingkat likuiditas yang lebih rendah, berfluktuasi dan memiliki standar pelaporan yang berbeda dari pasar 
modal di negara-negara maju pada umumnya. Selain itu, pergerakan harga saham dalam Pasar Modal di Indonesia 
biasanya lebih berfluktuasi dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Sehingga, Perseroan tidak bisa memperkirakan 
apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan terbentuk atau apakah pasar tersebut bisa likuid atau tidak. 
 
Selain itu, dapat terjadi keterlambatan pada kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI. Dalam 
kondisi seperti ini, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para pemegang saham Perseroan dapat melakukan penjualan 
saham Perseroan pada harga tertentu atau pada waktu yang diinginkan pemegang saham pada pasar yang lebih likuid. 
 
Apabila pendaftaran pencatatan saham Perseroan di BEI disetujui, saham Perseroan tidak akan dicatatkan di BEI 
selambat-lambatnya tiga hari setelah akhir periode penjatahan penawaran. Selama periode tersebut, pembeli saham 
Perseroan akan rentan terhadap pergerakan harga saham Perseroan tanpa dapat menjual saham yang telah dibeli 
melalui BEI. 

 
2. Harga saham Perseroan dapat mengalami fluktuasi 
 

Harga saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi dan 
dapat diperdagangkan pada harga yang jauh di bawah Harga Penawaran. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, 
termasuk: 
 
• Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor 

dan analis; 
• Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia; 
• Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia; 
• Perseroan terlibat dalam kasus hukum;  
• Berubahnya harga atas saham perusahaan asing di negara berkembang; dan 
• Fluktuasi harga pasar saham. 

 
3. Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen 

 
Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang 
ditawarkan akan sangat bergantung pada kinerja keuangan Perseroan kedepan, yang juga bergantung pada 
keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan dan 
faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri 
tekhnologi, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. 
 

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH 
PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHATELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM 
TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN 
PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS. 
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4. Risiko Kebijakan Pemerintah 
Kegiatan usaha Perseroan dapat diselenggarakan dengan baik tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah yang 
mempermudah melalui regulasi-regulasi yang mendukung industri teknologi finansial untuk terus bertumbuh. Perubahan 
kebijakan dari Pemerintah dapat berpengaruh kepada Perseroan apabila Perseroan tidak mempersiapkan dampak yang 
terjadi akibat perubahan regulasi tersebut dan akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan.  
Untuk persiapan menghadapi perubahan kebijakan pemerintah, Perseroan selalu memperhatikan perkembangan 
kebijakan Pemerintah dan membuat strategi-strategi khusus dalam menghadapi perubahan kebijkan Pemerintah 
sehingga dampak yang terjadi dari perubahan itu dapat di implikasikan dengan baik. 

 
D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN 

 
1. Kondisi yang terjadi dalam Pasar Modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan 

dan belum adanya pasar untuk saham Perseroan sebelum penawaran ini juga dapat menyebabkan tidak 
likuidnya saham Perseroan 
 
Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham kepada BEI. Saat ini belum terdapat pasar untuk saham 
Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa akan terbentuk pasar untuk saham Perseroan di masa yang akan datang, atau 
apabila terbentuk pasar untuk saham Perseroan, bahwa saham Perseroan akan likuid. Pasar Modal Indonesia memiliki 
karakteristik tingkat likuiditas yang lebih rendah, berfluktuasi dan memiliki standar pelaporan yang berbeda dari pasar 
modal di negara-negara maju pada umumnya. Selain itu, pergerakan harga saham dalam Pasar Modal di Indonesia 
biasanya lebih berfluktuasi dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Sehingga, Perseroan tidak bisa memperkirakan 
apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan terbentuk atau apakah pasar tersebut bisa likuid atau tidak. 
 
Selain itu, dapat terjadi keterlambatan pada kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI. Dalam 
kondisi seperti ini, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para pemegang saham Perseroan dapat melakukan penjualan 
saham Perseroan pada harga tertentu atau pada waktu yang diinginkan pemegang saham pada pasar yang lebih likuid. 
 
Apabila pendaftaran pencatatan saham Perseroan di BEI disetujui, saham Perseroan tidak akan dicatatkan di BEI 
selambat-lambatnya tiga hari setelah akhir periode penjatahan penawaran. Selama periode tersebut, pembeli saham 
Perseroan akan rentan terhadap pergerakan harga saham Perseroan tanpa dapat menjual saham yang telah dibeli 
melalui BEI. 

 
2. Harga saham Perseroan dapat mengalami fluktuasi 
 

Harga saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi dan 
dapat diperdagangkan pada harga yang jauh di bawah Harga Penawaran. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, 
termasuk: 
 
• Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor 

dan analis; 
• Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia; 
• Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia; 
• Perseroan terlibat dalam kasus hukum;  
• Berubahnya harga atas saham perusahaan asing di negara berkembang; dan 
• Fluktuasi harga pasar saham. 

 
3. Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen 

 
Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang 
ditawarkan akan sangat bergantung pada kinerja keuangan Perseroan kedepan, yang juga bergantung pada 
keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan dan 
faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri 
tekhnologi, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. 
 

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH 
PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHATELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM 
TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN 
PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS. 

 

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN 

 
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material 
terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen untuk 
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia 
International) yang ditandatangani oleh Florus Daeli SE, Ak, MM, CPA, CA dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang 
perlu diungkapkan dalam Prospektus ini. Kejadian penting tersebut adalah : 

 
• Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan telah melakukan pelunasan utang pajak sebesar Rp12.697.332.424 dengan 

rincian sebagai berikut: 
 

Keterangan Jumlah (Rp) 
PPh pasal 29 7.445.751.500 
PPN Keluaran 5.061.824.562 
PPh pasal 4 (2) 183.369.745 
PPh pasal 23 6.004.405 
PPh pasal 21 382.212 
 12.697.332.424 
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA 
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA  

 
 
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 
 
Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di TravellerS Phinisi Building, Lantai 
12Jl. Lamadukelleng No. 59, Makassar, Sulawesi Selatan, 90112. 
Perseroan didirikan pada tanggal 7 Januari 2013 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 01 tanggal 7 Januari 2013, yang dibuat 
dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten. Gowa, akta mana telah mendapat pengesahan 
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-08918.AH.01.01 
Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0015472.AH.01.09 Tahun 
2013 tanggal 26 Februari 2013,  telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 48 tanggal 14 Juni 2013, 
Tambahan No. 82360/2013 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan 
perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dalam rangka melakukan  Penawaran Umum adalah sebagaimana termaktub 
dalam  Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia No. 32 tanggal 25 Februari 
2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010739.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 27 Februari 
2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0119728 tanggal 27 Februari 2019, perubahan data perseroan mana 
telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-
AH.01.03.0119729 tanggal 27 Februari 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 27 Februari 2019 (“Akta No. 32 Tanggal 25 Februari 2019”). Akta ini berisi 
pula susunan terbaru anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan penambahan Adikin Basirun sebagai Komisaris, Ida 
Bagus Putu Sinarbawa sebagai Komisaris Independen dan Ferdiana Tjahjadi sebagai Direktur. 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam  Akta No. 32 Tanggal 25 Februari 2019, 
maksud dan tujuan utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet 
(e-commerce) dan pendistribusian produk digital 
 
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 
 
Sejak tanggal pendiriannya sampai dengan tanggal Propektus Awal ini diterbitkan, pengubahan struktur permodalan serta 
susunan kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut: 

Tahun 2013 
Berdasarkan Akta Pendirian, struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah 
sebagai berikut: 

 
Keterangan Nilai Nominal Rp.1.000.000.-. Setiap Saham Persentase 

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 2.000 2.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. Hendra David 500 500.000.000 50 
2. Ny. Selvy Hamzano 500 500.000.000 50 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000 1.000.000.000 100 
Saham dalam Portepel 1.000 1.000.000.000  
 

Modal yang telah ditempatkan tersebut seluruhnya telah disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham Perseroan 
ke Rekening Perseroan yaitu oleh Hendra David sebesar Rp. 500.000.000,- berdasarkan bukti setor Bank BCA  tanggal  
31 Januari 2018 dan Ny Selvy Hamzano sebesar Rp. 500.000.000,- berdasarkan bukti setor Bank BCA  tanggal 31 Januari 
2018. 
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA 
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA  

 
 
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 
 
Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di TravellerS Phinisi Building, Lantai 
12Jl. Lamadukelleng No. 59, Makassar, Sulawesi Selatan, 90112. 
Perseroan didirikan pada tanggal 7 Januari 2013 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 01 tanggal 7 Januari 2013, yang dibuat 
dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten. Gowa, akta mana telah mendapat pengesahan 
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-08918.AH.01.01 
Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0015472.AH.01.09 Tahun 
2013 tanggal 26 Februari 2013,  telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 48 tanggal 14 Juni 2013, 
Tambahan No. 82360/2013 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan 
perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dalam rangka melakukan  Penawaran Umum adalah sebagaimana termaktub 
dalam  Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia No. 32 tanggal 25 Februari 
2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010739.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 27 Februari 
2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0119728 tanggal 27 Februari 2019, perubahan data perseroan mana 
telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-
AH.01.03.0119729 tanggal 27 Februari 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 27 Februari 2019 (“Akta No. 32 Tanggal 25 Februari 2019”). Akta ini berisi 
pula susunan terbaru anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan penambahan Adikin Basirun sebagai Komisaris, Ida 
Bagus Putu Sinarbawa sebagai Komisaris Independen dan Ferdiana Tjahjadi sebagai Direktur. 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam  Akta No. 32 Tanggal 25 Februari 2019, 
maksud dan tujuan utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet 
(e-commerce) dan pendistribusian produk digital 
 
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 
 
Sejak tanggal pendiriannya sampai dengan tanggal Propektus Awal ini diterbitkan, pengubahan struktur permodalan serta 
susunan kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut: 

Tahun 2013 
Berdasarkan Akta Pendirian, struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah 
sebagai berikut: 

 
Keterangan Nilai Nominal Rp.1.000.000.-. Setiap Saham Persentase 

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) % 
Modal Dasar 2.000 2.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. Hendra David 500 500.000.000 50 
2. Ny. Selvy Hamzano 500 500.000.000 50 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000 1.000.000.000 100 
Saham dalam Portepel 1.000 1.000.000.000  
 

Modal yang telah ditempatkan tersebut seluruhnya telah disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham Perseroan 
ke Rekening Perseroan yaitu oleh Hendra David sebesar Rp. 500.000.000,- berdasarkan bukti setor Bank BCA  tanggal  
31 Januari 2018 dan Ny Selvy Hamzano sebesar Rp. 500.000.000,- berdasarkan bukti setor Bank BCA  tanggal 31 Januari 
2018. 

 

Tahun 2017 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT. Hensel Davest Indonesia No. 10 tanggal 29 Desember 2017, dibuat dihadapan 
Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002130.AH.01.02.TAHUN 2018 
tanggal 19 Januari 2018, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0026787 tanggal 19 Januari 2018, perubahan data 
perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0026788 tanggal 19 Januari 2018, yang kemudian diklarifikasi dan ditegaskan kembali 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. 
Hensel Davest Indonesia No. 04 tanggal 26 Maret 2018, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris 
di Kabupaten Gowa, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0127498 tanggal 28 Maret 2018, kemudian didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043975.AH.01.11.TAHUN 2018 pada tanggal 28 Maret 2018, telah diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 33 tanggal 24 April 2018, Tambahan No. 7280/2018, dalam rapat pemegang 
saham mana diputuskan: 
a. Perubahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap saham menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah) 

setiap saham 
b. Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rp. 400.000.000.000,- (empat 

ratus miliar rupiah)  dan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar 
rupiah) menjadi Rp. 101.201.000.000,- (seratus satu miliar dua ratus satu juta rupiah), sehingga penambahan modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak 1.002.010.000 (satu miliar dua juta sepuluh ribu) saham atau senilai Rp. 
100.201.000.000,- (seratus miliar dua ratus satu juta rupiah) dilakukan dengan cara: 
i. Konversi hutang Perseroan kepada pemegang saham yang mana utang piutang tersebut telah dilakukan 

menggunakan perjanjian secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2017 yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar 
Rp. 100.200.000.000,- (seratus miliar dua ratus juta rupiah) atau sebanyak 1.002.000.000 (satu miliar dua juta) 
saham dengan rincian: 
- Hendra David sejumlah Rp. 99.600.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) yang 

dikonversi menjadi 996.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta) saham dalam perseroan   
- Ny. Selvy Hamzano sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dikonversi menjadi 6.000.000 

(enam juta) saham dalam Perseroan  
ii. Penyetoran uang tunai melalui kas Perseroan  sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disetor secara penuh 

dengan uang tunai oleh Edwin Hosan ke Rekening Perseroan berdasarkan bukti setor Bank BCA  tanggal 09 
Februari 2018 

 
sehingga struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut : 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp. 100 

setiap saham % 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. Hendra David 1.001.000.000 100.100.000.000 98,912 
2. Ny. Selvy Hamzano 
3. Edwin Hosan 

11.000.000 
10.000 

1.100.000,000 
1.000.000 

1,087 
0,01 

    
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.012.010.000 101.201.000.000 100 
Saham dalam Portepel 2.987.990.000 298.799.000.000  

Tahun 2018 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT. Hensel Davest Indonesia No. 36 tanggal 28 Maret 2018, dibuat dihadapan Aisyah Ratu Yuliana Siregar, SH, M.Kn., Notaris 
di Kota Sukabumi, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0128433 tanggal 28 Maret 2018, perubahan data 
perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan No. AHU-AH.01.03.0128434 tanggal 28 Maret 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah  
No. AHU-0044314.AH.01.11.TAHUN 2018 pada tanggal 28 Maret 2018, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan: 
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a. Persetujuan pengalihan/penjualan saham-saham dalam Perseroan , yaitu: 
i. seluruh saham milik Hendra David sejumlah 1.001.000.000 (satu miliar satu juta) saham dengan nilai pengalihan/jual 

beli senilai Rp. 100.100.000.000,- (seratus miliar seratus juta rupiah) kepada PT. Davest Investama Mandiri 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham dibawah tangan tanggal 28 Maret 2018 

ii. seluruh saham milik Selvy Hamzano sejumlah 11.000.000 (sebelas juta saham) dengan nilai pengalihan/jual beli 
senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) kepada PT. Anugerah Berkat Abadindo berdasarkan 
Perjanjian Jual Beli Saham dibawah tangan tanggal 28 Maret 2018 

b. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan  yang semula 1.012.010.000 (satu miliar dua belas 
juta sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 101.201.000.000,- (seratus satu miliar dua ratus 
satu juta rupiah) menjadi 1.143.510.000 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu) lembar saham 
dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 114.351.000.000,- (seratus empat belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah), 
yang mana penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan  sebanyak 131.500.000 (seratus tiga puluh satu juta 
lima ratus ribu) lembar saham atau seluruhnya senilai Rp. 13.150.000.000,- (tiga belas miliar seratus lima puluh juta 
rupiah), lembar saham seluruhnya telah diambil bagian dan disetor ke Rekening Perseroan dengan uang tunai oleh PT. 
Anugerah Indonesia Sejahtera berdasarkan bukti-bukti setor:   
i. Bukti setor Bank BCA tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 600.000.000,- 
ii. Bukti setor Bank BCA tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- 
iii. Bukti setor Bank BCA tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 1.400.000.000,- 
iv. Bukti setor Bank BNI tanggal 08 Februari 2018 sebesar Rp. 1.450.000.000,- 
v. Bukti setor Bank BNI tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- 
vi. Bukti setor Bank BNI tanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp. 650.000.000,- 
vii. Bukti setor Bank BNI tanggal 02 Maret 2018 sebesar Rp. 1.850.000.000,- 
viii. Bukti setor Bank BNI tanggal 05 Maret 2018 sebesar Rp. 2.400.000.000,- 
ix. Bukti setor Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp.2.500.000.000,- 

 
sehingga struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut : 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp. 100 

setiap saham % 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 87,537 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 
4. Edwin Hosan 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000,000 
13.150.000.000 

1.000.000 

0,962 
11,500 

0,001 
    
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.143.510.000 114.351.000.000  100,000 
Saham dalam Portepel 2.856.490.000 285.649.000.000  

 

Tahun 2019 
 
Berdasarkan  Akta No. 32 Tanggal 25 Februari 2019, antara lain tentang penegasan kembali . struktur susunan modal dan 
susunan pemegang saham Perseroan, sebagai berikut : 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp. 100 

setiap saham % 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 87,537 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 
3. Edwin Hosan 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000,000 
13.150.000.000 

1.000.000 

0,962 
11,500 

0,001 
    
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.143.510.000 114.351.000.000  100,000 
Saham dalam Portepel 2.856.490.000 285.649.000.000  
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a. Persetujuan pengalihan/penjualan saham-saham dalam Perseroan , yaitu: 
i. seluruh saham milik Hendra David sejumlah 1.001.000.000 (satu miliar satu juta) saham dengan nilai pengalihan/jual 

beli senilai Rp. 100.100.000.000,- (seratus miliar seratus juta rupiah) kepada PT. Davest Investama Mandiri 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham dibawah tangan tanggal 28 Maret 2018 

ii. seluruh saham milik Selvy Hamzano sejumlah 11.000.000 (sebelas juta saham) dengan nilai pengalihan/jual beli 
senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) kepada PT. Anugerah Berkat Abadindo berdasarkan 
Perjanjian Jual Beli Saham dibawah tangan tanggal 28 Maret 2018 

b. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan  yang semula 1.012.010.000 (satu miliar dua belas 
juta sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 101.201.000.000,- (seratus satu miliar dua ratus 
satu juta rupiah) menjadi 1.143.510.000 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu) lembar saham 
dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 114.351.000.000,- (seratus empat belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah), 
yang mana penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan  sebanyak 131.500.000 (seratus tiga puluh satu juta 
lima ratus ribu) lembar saham atau seluruhnya senilai Rp. 13.150.000.000,- (tiga belas miliar seratus lima puluh juta 
rupiah), lembar saham seluruhnya telah diambil bagian dan disetor ke Rekening Perseroan dengan uang tunai oleh PT. 
Anugerah Indonesia Sejahtera berdasarkan bukti-bukti setor:   
i. Bukti setor Bank BCA tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 600.000.000,- 
ii. Bukti setor Bank BCA tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- 
iii. Bukti setor Bank BCA tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 1.400.000.000,- 
iv. Bukti setor Bank BNI tanggal 08 Februari 2018 sebesar Rp. 1.450.000.000,- 
v. Bukti setor Bank BNI tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- 
vi. Bukti setor Bank BNI tanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp. 650.000.000,- 
vii. Bukti setor Bank BNI tanggal 02 Maret 2018 sebesar Rp. 1.850.000.000,- 
viii. Bukti setor Bank BNI tanggal 05 Maret 2018 sebesar Rp. 2.400.000.000,- 
ix. Bukti setor Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp.2.500.000.000,- 

 
sehingga struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut : 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp. 100 

setiap saham % 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 87,537 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 
4. Edwin Hosan 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000,000 
13.150.000.000 

1.000.000 

0,962 
11,500 

0,001 
    
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.143.510.000 114.351.000.000  100,000 
Saham dalam Portepel 2.856.490.000 285.649.000.000  

 

Tahun 2019 
 
Berdasarkan  Akta No. 32 Tanggal 25 Februari 2019, antara lain tentang penegasan kembali . struktur susunan modal dan 
susunan pemegang saham Perseroan, sebagai berikut : 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp. 100 

setiap saham % 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000 87,537 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 
3. Edwin Hosan 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000,000 
13.150.000.000 

1.000.000 

0,962 
11,500 

0,001 
    
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.143.510.000 114.351.000.000  100,000 
Saham dalam Portepel 2.856.490.000 285.649.000.000  

 

Selanjutnya hingga Prospektus ini diterbitkan tidak ada perubahan struktur kepemilikan saham Perseroan maupun perubahan 
struktur permodalan lainnya. 
 
C. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM 
 
Berikut merupakan keterangan mengenai pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum yaitu:  
 
1.  PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI (”PT. DIM”) 
 
a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 

 
PT. DIM berkedudukan di Kota Makassar didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Davest Investama Mandiri No. 04 
tanggal 22 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, 
yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0002841.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 
AHU-0007351.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018 (”Akta Pendirian PT. DIM”) 
 
Hingga Prospektus ini diterbitkan belum ada lagi perubahan atas Anggaran Dasar PT. DIM 
 

b. Kegiatan Usaha 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. DIM, maksud dan tujuan PT. DIM ialah berusaha dalam bidang informasi dan 
komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, perdagangan dan jasa. 
 

 
c. Susunan Pengurusan Dan Pengawasan  

Berdasarkan Akta Pendirian PT. DIM,  susunan Direksi dan Komisaris PT. DIM yang menjabat saat ini adalah sebagai 
berikut: 
Direksi 
Direktur : Maria Rathinezpha S.P. 
 
Dewan Komisaris: 
Komisaris : Hendra David 
 

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

Berdasarkan Akta Pendirian PT. DIM, struktur susunan modal dan susunan pemegang saham PT. DIM yaitu sebagai 
berikut :

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp. 100  

setiap saham % 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. Hendra David 2.499.995 249.999.500 99,9998 
2. Maria Rathinezpha S.P. 5 500 

 
0,0002 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

2.500.000 250.000.000 100,0000 

Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000  
 

2.  PT. ANUGERAH BERKAT ABADINDO (”PT. ABA”) 
 
a.  Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 
 

PT. ABA berkedudukan di Kota Makassar didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Anugerah Berkat Abadindo No. 09 
tanggal 29 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, 
yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0002458.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah  
No. AHU-0007300.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018 (”Akta Pendirian PT. ABA”). 
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Hingga Prospektus ini diterbitkan belum ada lagi perubahan atas Anggaran Dasar PT. ABA 
 

b.  Kegiatan usaha 
 

Berdasarkan Akta Pendirian PT. ABA maksud dan tujuan PT. ABA ialah berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, 
jasa keuangan dan asuransi, perdagangan dan jasa. 

 
c.  Susunan Pengurusan dan Pengawasan 
 

Berdasarkan Akta Pendirian PT. ABA,  susunan Direksi dan Komisaris PT. ABA yang menjabat saat ini adalah sebagai 
berikut: 

 
Direksi 
Direktur Utama : Selvy Hamzano  
Direktur : Santih 
 
Dewan Komisaris: 
Komisaris : Mai Amriyani 

 
d.  Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. ABA, struktur susunan modal dan susunan pemegang saham PT. ABA yaitu sebagai 
berikut :
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp. 100  

setiap saham % 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. Selvy Hamzano 2.499.995 249.999.500 99,9998 
2. Santih 5 500 

 
0,0002 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 250.000.000 100,0000 
Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000  

 
3.  PT. ANUGERAH INDONESIA SEJAHTERA (”PT. AIS”) 

 
a.  Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 
 

PT. AIS berkedudukan di Kota Makassar didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Anugerah Indonesia Sejahtera No. 01 
tanggal 03 Oktober 2017, dibuat dihadapan Hans Tantular Trenggono, SH, Notaris di Makassar, yang telah disahkan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0044365.AH.01.01.TAHUN 
2017 tanggal 09 Oktober 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
125114.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 09 Oktober 2018 (”Akta Pendirian PT. AIS”). 
 
Anggaran Dasar PT. AIS terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat PT. Anugerah Indonesia Sejahtera No. 29 tanggal 
30 Januari 2018, dibuat dihadapan Hans Tantular Trenggono, SH, Notaris di Makassar, yang telah mendapat persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002735.AH.01.02.TAHUN 
2018 tanggal 06 Februari 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0016837.AH.01.11.TAHUN 2018 pada tanggal 06 Februari 2018 yaitu tentang peningkatan modal dasar, modal 
ditempatkan dan disetor (”Akta PT. AIS No. 29 Tanggal 30 Januari 2018”).  

 
b.  Kegiatan usaha 

 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. AIS maksud dan tujuan PT. AIS ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan dan 
perindustrian. 
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Hingga Prospektus ini diterbitkan belum ada lagi perubahan atas Anggaran Dasar PT. ABA 
 

b.  Kegiatan usaha 
 

Berdasarkan Akta Pendirian PT. ABA maksud dan tujuan PT. ABA ialah berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, 
jasa keuangan dan asuransi, perdagangan dan jasa. 

 
c.  Susunan Pengurusan dan Pengawasan 
 

Berdasarkan Akta Pendirian PT. ABA,  susunan Direksi dan Komisaris PT. ABA yang menjabat saat ini adalah sebagai 
berikut: 

 
Direksi 
Direktur Utama : Selvy Hamzano  
Direktur : Santih 
 
Dewan Komisaris: 
Komisaris : Mai Amriyani 

 
d.  Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. ABA, struktur susunan modal dan susunan pemegang saham PT. ABA yaitu sebagai 
berikut :
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp. 100  

setiap saham % 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. Selvy Hamzano 2.499.995 249.999.500 99,9998 
2. Santih 5 500 

 
0,0002 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 250.000.000 100,0000 
Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000  

 
3.  PT. ANUGERAH INDONESIA SEJAHTERA (”PT. AIS”) 

 
a.  Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 
 

PT. AIS berkedudukan di Kota Makassar didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Anugerah Indonesia Sejahtera No. 01 
tanggal 03 Oktober 2017, dibuat dihadapan Hans Tantular Trenggono, SH, Notaris di Makassar, yang telah disahkan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0044365.AH.01.01.TAHUN 
2017 tanggal 09 Oktober 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
125114.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 09 Oktober 2018 (”Akta Pendirian PT. AIS”). 
 
Anggaran Dasar PT. AIS terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat PT. Anugerah Indonesia Sejahtera No. 29 tanggal 
30 Januari 2018, dibuat dihadapan Hans Tantular Trenggono, SH, Notaris di Makassar, yang telah mendapat persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002735.AH.01.02.TAHUN 
2018 tanggal 06 Februari 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0016837.AH.01.11.TAHUN 2018 pada tanggal 06 Februari 2018 yaitu tentang peningkatan modal dasar, modal 
ditempatkan dan disetor (”Akta PT. AIS No. 29 Tanggal 30 Januari 2018”).  

 
b.  Kegiatan usaha 

 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. AIS maksud dan tujuan PT. AIS ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan dan 
perindustrian. 

 
 
 
 

c.  Susunan Pengurusan dan Pengawasan 
 

Berdasarkan Akta Pendirian PT. AIS,  susunan Direksi dan Komisaris PT. AIS yang menjabat saat ini adalah sebagai 
berikut: 

 
Direksi 
Direktur : Ivan Gomulya 
 
Dewan Komisaris: 
Komisaris Utama : Hendrik Gomulya 
Komisaris : Ny. Wenny 

 
d.  Struktur Permodalan dan Sususnan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta PT. AIS No. 29 Tanggal 30 Januari 2018, struktur susunan modal dan susunan pemegang saham PT. 
AIS yaitu sebagai berikut :

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp. 1.000.000  

setiap saham % 
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 12.000 12.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. Hendrik Gomulya 1.500 1.500.000.000 50 
2. Ny. Wenny 
3. Ivan Gomulya 
 

900 
600 

900.000.000, 
600.000.000 

 

30 
20 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

3.000 3.000.000.000 100 

Saham dalam Portepel 9.000 9.000.000.000  
 
D. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN 
 
Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dari 
instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku, antara lain adalah sebagai berikut: 
 

KANTOR PUSAT PERSEROAN 
 

1. Izin sebagai Penyelenggara Teknologi Finansial dari Bank Indonesia 
 

Berdasarkan surat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia No. 20/197/DKSP/Srt/B 
tanggal 14 Mei 2018, diberitahukan bahwa Sistem Pembayaran dengan nama produk : ‘Davestpay” yang dimiliki 
oleh Perseroan telah terdaftar sebagai Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia, dengan kewajiban: 
a. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis 

yang dijalankan; 
b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi 
c.  menerapkan prinsip manajemen resiko dan kehati-hatian; 
d. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sesuai dnegan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang 
e. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan 
terorisme; dan 

f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 
Selain itu dilarang melakukan kegiatan system pembayaran dengan menggunakan virtual currency. 
 
Catatan: 
a. Bahwa produk Perseroan yaitu DavestMoney saat ini sedang dalam tahap proses permohonan pendaftaran di 

Bank Indonesia berdasarkan Tanda Terima tanggal 28 Maret 2019 di mana sampai dengan Prospektus ini 
dibuat Perseroan masih menunggu tahapan berikutnya dari Bank Indonesia, dan Produk DavestMoney  telah 
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memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Eletronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informasi 
Republik Indonesia  dibawah No. 01558/DJAI.PSE/06/2019 tanggal 14 Juni 2019. 

b. Bahwa produk Doeku yang merupakan produk Fintech Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT. Doeku Peduli 
Indonesia (PT. DPI) saat ini sedang dalam tahap proses pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
berdasarkan Tanda Terima No. 01/TT/DPI/0519 tanggal 22 Mei 2019 yang ditujukan ke Divisi Fintech OJK dan 
telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima No. 042122 tanggal 22 Mei 2019 

c. Sehubungan dengan produk Perseroan, bahwa hingga tanggal terbitnya Propektus Awal ini disampaikan 
informasi bahwa produk Perseroan lainnya yaitu Emposh, MoTransfer dan BiroPay yang akan dioperasikan 
melalui anak-anak perusahaan Perseroan saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum diluncurkan 
kepada masyarakat. 

d. Sehubungan dengan pengaktifan produk Perseroan yang akan dioperasikan melalui anak-anak perusahaan 
Perseroan yaitu Emposh, MoTransfer dan BiroPay, bahwa hingga tanggal terbitnya Propektus Awal ini 
disampaikan informasi sebagai berikut: 

i.  Proses pengaktifan produk Emposh dengan mengaktifkan kegiatan usaha perusahaan  PT. Emposh Sinergi 
Asia setelah saham-saham Perseroan listing/tercatat di Bursa Efek Indonesia 

ii.  Atas produk MoTransfer dan BiroPay akan segera diajukan pendaftarannya di Bank Indonesia dan dilakukan 
proses pengaktifan atas produk-produk tersebut untuk diluncurkan kepada masyarakat setelah saham-
saham Perseroan listing/tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

e. Bahwa produk MoTransfer dan produk BiroPay harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran kepada Bank 
Indonesia sesuai Bab III Pendaftaran Bagian Kesatu Kewajiban Melakukan Pendaftaran Pasal 5 Peraturan 
Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.  

f. Bahwa produk Doeku yang merupakan produk Fintech Anak Perusahaan PT. HDI telah melakukan pendaftaran 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Bab III Pencatatan Bagian Kedua Permohonan Pencatatan Pasal 6 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.02/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Inovasi Keuangan 
Digital Di Sektor Jasa Keuangan dan Doeku telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Eletronik 
(PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 01527/DJAI.PSE/05/2019 tanggal 
20 Mei 2019.  

g. Bahwa produk Emposh telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Eletronik (PSE) dari 
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dibawah No. 01545/DJAI.PSE/05/2019 tanggal 31 
Mei 2019. 

h. Bahwa produk BiroPay, telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Eletronik (PSE) dari 
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dibawah No. 01549/DJAI.PSE/06/2019 tanggal 10 
Juni 2019 

i. Produk MoTransfer telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Eletronik (PSE) dari Kementerian 
Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia  dibawah No.. 01554/DJAI.PSE/06/2019  tanggal 13 Juni 2019 

 
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 
 
Surat Keterangan Nomor: 503/177/KKM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kunjung Mae, 
yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Lamadukelleng No. 59 Travellers Hotel Phinisi Lt. 12, Rukun 
Tetangga 001 Rukun Warga 03, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. 
 
3. Tanda Daftar Perusahaan 
 
Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 503/23868/TDP PT-B/01/DPM-PTSP tanggal 1 Februari 2018 dengan No. TDP : 
202316419767, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuMakassar, yang 
menerangkan bahwa telah terdaftarnya Perseroan yang berdomisili di Jl. Lamadukelleng No. 59 Travellers Hotel Phinisi 
Lt. 12,Makassar, berlaku sampai dengan tanggal 01 Februari 2023. 
 
4. Surat Izin Usaha Perdagangan 
 
Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (SIUP Besar) No. 503/23542/SIUPB-B/01/DPM-PTSP tanggal 01 Februari 2018 
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar kepada PT. 
HDI dengan kegiatan usaha Jasa (KBLI : 6201, 6202, 6209, 6499, 6419), barang/jasa dagangan utama: kegiatan 
pemrograman komputer, kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, kegiatan teknologi informasi 
dan jasa komputer lainnya, jasa keuangan lainnya YTDL, bukan asuransi dan dana pensiun, jara perantara moneter 
lainnya SIUP ini berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama 
perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali 
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memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Eletronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informasi 
Republik Indonesia  dibawah No. 01558/DJAI.PSE/06/2019 tanggal 14 Juni 2019. 

b. Bahwa produk Doeku yang merupakan produk Fintech Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT. Doeku Peduli 
Indonesia (PT. DPI) saat ini sedang dalam tahap proses pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
berdasarkan Tanda Terima No. 01/TT/DPI/0519 tanggal 22 Mei 2019 yang ditujukan ke Divisi Fintech OJK dan 
telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima No. 042122 tanggal 22 Mei 2019 

c. Sehubungan dengan produk Perseroan, bahwa hingga tanggal terbitnya Propektus Awal ini disampaikan 
informasi bahwa produk Perseroan lainnya yaitu Emposh, MoTransfer dan BiroPay yang akan dioperasikan 
melalui anak-anak perusahaan Perseroan saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum diluncurkan 
kepada masyarakat. 

d. Sehubungan dengan pengaktifan produk Perseroan yang akan dioperasikan melalui anak-anak perusahaan 
Perseroan yaitu Emposh, MoTransfer dan BiroPay, bahwa hingga tanggal terbitnya Propektus Awal ini 
disampaikan informasi sebagai berikut: 

i.  Proses pengaktifan produk Emposh dengan mengaktifkan kegiatan usaha perusahaan  PT. Emposh Sinergi 
Asia setelah saham-saham Perseroan listing/tercatat di Bursa Efek Indonesia 

ii.  Atas produk MoTransfer dan BiroPay akan segera diajukan pendaftarannya di Bank Indonesia dan dilakukan 
proses pengaktifan atas produk-produk tersebut untuk diluncurkan kepada masyarakat setelah saham-
saham Perseroan listing/tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

e. Bahwa produk MoTransfer dan produk BiroPay harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran kepada Bank 
Indonesia sesuai Bab III Pendaftaran Bagian Kesatu Kewajiban Melakukan Pendaftaran Pasal 5 Peraturan 
Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.  

f. Bahwa produk Doeku yang merupakan produk Fintech Anak Perusahaan PT. HDI telah melakukan pendaftaran 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Bab III Pencatatan Bagian Kedua Permohonan Pencatatan Pasal 6 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.02/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Inovasi Keuangan 
Digital Di Sektor Jasa Keuangan dan Doeku telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Eletronik 
(PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 01527/DJAI.PSE/05/2019 tanggal 
20 Mei 2019.  

g. Bahwa produk Emposh telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Eletronik (PSE) dari 
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dibawah No. 01545/DJAI.PSE/05/2019 tanggal 31 
Mei 2019. 

h. Bahwa produk BiroPay, telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Eletronik (PSE) dari 
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dibawah No. 01549/DJAI.PSE/06/2019 tanggal 10 
Juni 2019 

i. Produk MoTransfer telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Eletronik (PSE) dari Kementerian 
Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia  dibawah No.. 01554/DJAI.PSE/06/2019  tanggal 13 Juni 2019 

 
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 
 
Surat Keterangan Nomor: 503/177/KKM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kunjung Mae, 
yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Lamadukelleng No. 59 Travellers Hotel Phinisi Lt. 12, Rukun 
Tetangga 001 Rukun Warga 03, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. 
 
3. Tanda Daftar Perusahaan 
 
Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 503/23868/TDP PT-B/01/DPM-PTSP tanggal 1 Februari 2018 dengan No. TDP : 
202316419767, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuMakassar, yang 
menerangkan bahwa telah terdaftarnya Perseroan yang berdomisili di Jl. Lamadukelleng No. 59 Travellers Hotel Phinisi 
Lt. 12,Makassar, berlaku sampai dengan tanggal 01 Februari 2023. 
 
4. Surat Izin Usaha Perdagangan 
 
Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (SIUP Besar) No. 503/23542/SIUPB-B/01/DPM-PTSP tanggal 01 Februari 2018 
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar kepada PT. 
HDI dengan kegiatan usaha Jasa (KBLI : 6201, 6202, 6209, 6499, 6419), barang/jasa dagangan utama: kegiatan 
pemrograman komputer, kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, kegiatan teknologi informasi 
dan jasa komputer lainnya, jasa keuangan lainnya YTDL, bukan asuransi dan dana pensiun, jara perantara moneter 
lainnya SIUP ini berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama 
perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali 

5. Nomor Induk Bersama  
 
Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Eletronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah menerbitkan 
Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT. HDI dibawah No. 9120106131776 tanggal 17 Januari 2019, Nama KLBI: 
aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce), Kode KLBI : 62012, Status penanaman 
modal: PMDN. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama 
menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti Pendaftaran 
Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.     

 
6. Pendaftaran PSE Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan Asosiasi E-Commerce 

a. Bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi 
dan Informasi Republik Indonesia dengan nama sistem elektronik : Davestpay, jenis sistem elektronik: sektor 
keuangan, fungsi sistem elektronik: perdagangan online atau ecommerce, layanan distribusi produk digital 
berdasarkan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 01409/DJAI.PSE/03/2019 tanggal 8 Maret 
2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika a.n Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, 
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dengan kewajiban menyerahkan bukti sertifikat 
keamanan informasi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanda Daftar ini diterbitkan 

b. Bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai anggota Indonesia FinTech Association berdasarkan Sertifikat 
Keanggotaan (Certificate of Membership) tanggal 26 Februari 2019.  

c. Bahwa Perseroan telah pula terdaftar sebagai anggota E-Commerce Indonesia (idEA) berdasarkan Sertifikat 
Keanggotaan No. idEA-00638 yang ditetapkan sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 2020. 

 
PERPAJAKAN 
 
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 
 
Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 03.275.285.9-805.000 untuk kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Lamadukelleng 
Buntu No. 59, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 01, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang 
terdaftar sejak tanggal 3 Mei 2013 . 
 
2. Surat Keterangan Terdaftar 
 
Surat Keterangan Terdaftar  Nomor: S-3398KT/WPJ.15/KP.0703/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh 
Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, yang 
menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan 
PPh Pasal 29. 
 
3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak 
 
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  Nomor: S- 141PKP/WPJ.15/KP.0703/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang 
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Barat, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPN. 
 
Catatan : 
Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan, bahwa hingga tanggal terbitnya Propektus Awal ini 
disampaikan informasi sebagai berikut: 
i. Bahwa untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018,  Perseroan mempunyai hutang pajak yang belum 

dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp. 12.670.291.331,- dan hingga tanggal terbitnya Propektus Awal ini 
belum ada teguran dan/atau peringatan dari Direktorat Jenderal Pajak atas hutang pajak Perseroan tersebut. 

ii. Bahwa Perseroan berjanji untuk melakukan penyoran hutang pajak tersebut ke kas negara selambat-lambatnya 
tanggal 21 Desember 2019.  

 
KETENAGAKERJAAN 
 
1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
 
a. BPJS Ketenagakerjaan 
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Pasal 69 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”), diatur 
bahwa Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi. Dengan demikian, dengan berlakunya UU BPJS tersebut, maka ketentuan terkait jaminan tenaga kerja 
mengacu pada UU BPJS, dimana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa UU BPJS membentuk 
BPJS Ketenagakerjaan.  
  
Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan 
Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan  Nomor: 180000000413916 tanggal 10 April 2018 

 
b. BPJS Kesehatan 

 
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa UU BPJS membentuk BPJS Kesehatan. Perseroan telah 
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan dengan Nomor Sertifikat 
Kepesertaan: Nomor Entitas : 03422008 tanggal 20 Maret 2018 

 
2. Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
 

Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang telah didaftarkan di  Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Pendaftaran:  01523 tanggal 23 Februari 2018, pendaftaran 
dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan di Perusahaan, dengan kewajiban Perseroan mendaftar kembali pada tanggal  01 Februari 2019. 
 

3. Peraturan Perusahaan  
 

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku mulai tanggal 25 Februari 2018 s/d 25 Februari 2020 
dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan No. 
037/Disnaker/560/2018 tanggal 27 Februari 2018. 

 
4. Tenaga Kerja Asing (TKA) 

 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan  tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA). 
 

5. Pembayaran Gaji/Upah 
 
Perseroan telah melaksanakan pembayaran gaji dan upah kepada seluruh tenaga kerja/karyawan sesuai Upah 
Minimum Kota Makassar. 

 
KANTOR OPERASIONAL PERSEROAN 
 
Perseroan memiliki kantor operasional tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, adapun izin-izin yang dimiliki oleh 
Perseroan pada kantor operasional adalah sebagai berikut:  
 
1. Surat Keterangan Domisili 

 
Surat Keterangan Nomor: 503/177/KKM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kunjung Mae, 
yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Lamadukelleng No. 59 Travellers Hotel Phinisi Lt. 12, Rukun 
Tetangga 001 Rukun Warga 03, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. 

 
E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 
 
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham untuk jangka waktu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima sejak tanggal 
pengangkatan mereka dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir dengan tidak mengurangi hak Rapat 
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 
 
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia No. 32 tanggal 25 
Februari 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan 
kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0119729 
tanggal 27 Februari 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 
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Pasal 69 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”), diatur 
bahwa Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi. Dengan demikian, dengan berlakunya UU BPJS tersebut, maka ketentuan terkait jaminan tenaga kerja 
mengacu pada UU BPJS, dimana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa UU BPJS membentuk 
BPJS Ketenagakerjaan.  
  
Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan 
Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan  Nomor: 180000000413916 tanggal 10 April 2018 

 
b. BPJS Kesehatan 

 
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa UU BPJS membentuk BPJS Kesehatan. Perseroan telah 
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan dengan Nomor Sertifikat 
Kepesertaan: Nomor Entitas : 03422008 tanggal 20 Maret 2018 

 
2. Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
 

Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang telah didaftarkan di  Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Pendaftaran:  01523 tanggal 23 Februari 2018, pendaftaran 
dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan di Perusahaan, dengan kewajiban Perseroan mendaftar kembali pada tanggal  01 Februari 2019. 
 

3. Peraturan Perusahaan  
 

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku mulai tanggal 25 Februari 2018 s/d 25 Februari 2020 
dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan No. 
037/Disnaker/560/2018 tanggal 27 Februari 2018. 

 
4. Tenaga Kerja Asing (TKA) 

 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan  tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA). 
 

5. Pembayaran Gaji/Upah 
 
Perseroan telah melaksanakan pembayaran gaji dan upah kepada seluruh tenaga kerja/karyawan sesuai Upah 
Minimum Kota Makassar. 

 
KANTOR OPERASIONAL PERSEROAN 
 
Perseroan memiliki kantor operasional tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, adapun izin-izin yang dimiliki oleh 
Perseroan pada kantor operasional adalah sebagai berikut:  
 
1. Surat Keterangan Domisili 

 
Surat Keterangan Nomor: 503/177/KKM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kunjung Mae, 
yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jl. Lamadukelleng No. 59 Travellers Hotel Phinisi Lt. 12, Rukun 
Tetangga 001 Rukun Warga 03, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. 

 
E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 
 
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham untuk jangka waktu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima sejak tanggal 
pengangkatan mereka dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir dengan tidak mengurangi hak Rapat 
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 
 
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia No. 32 tanggal 25 
Februari 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan 
kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0119729 
tanggal 27 Februari 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 

pada tanggal 27 Februari 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus 
ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 
DIREKSI 
Direktur Utama  : Henda David  
Direktur               : Edwin Hosan 
Direktur   : Ferdiana   
 
DEWAN KOMISARIS 
Komisaris Utama                 : Maxie Djonny, S.T., M.T 
Komisaris    : Adikin Basirun  
Komisaris Independen : Ida Bagus Putu Sinarbawa 
  
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 
 
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 

umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat 
kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja 
dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan.  

2. Dalam melaksanakan tugas, maka: 
a) Dewan Komisaris berwenang untuk: 

1) melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, 
dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;  

2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;  
3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut 

pengelolaan Perseroan;  
4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;  
5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri 

rapat Dewan Komisaris;  
6) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;  
7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;  
8) membentuk Komite-Komite selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan 

Perseroan;  
9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika 

dianggap perlu;  
10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundnagan yang berlaku;  
11) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; 
12) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 
  

b) Dewan Komisaris berkewajiban untuk:  
1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; 
2) meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 
3) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani 

Laporan Tahunan; 
4) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan 

Tahunan, apabila diminta;  
5) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;  
6) Membentuk Komite Audit;  
7) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;  
8) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;  
9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan 

tersebut dan Perseroan lain;  
10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau 

kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 
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11) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham.  
 

Tugas dan tanggung jawab Direksi 
 
1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar 
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1, maka:  
a) Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan yang meliputi;  

1) mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada 
seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau 
beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan 
mengatur penyerahan kekuasaaan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala 
Perwakilan di dalam atau di luar negeri;  

2) mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau 
jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan keuputusan Rapat Umum Pemegang Saham; 

3) mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

4) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;  
5) melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan 

Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili 
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham.  

b) Direksi berkewajiban untuk:  
1) mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 

serta kegiatan usahanya; 
2) menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, 

dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari 
Dewan Komisaris; 

3) memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan; 

4) membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi;  
5) membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen 

keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; 
6) menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan 

Publik untuk diaudit; 
7) menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk 

disetujui dan disahkan;  
8) memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;  
9) menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada 

Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  

10) memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat 
Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya; 

11) menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum 
Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan 
dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen 
Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini;  

12) menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip 
pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;  

13) memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan 
lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris; 

14) menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; 
15) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris; 
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11) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham.  
 

Tugas dan tanggung jawab Direksi 
 
1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar 
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1, maka:  
a) Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan yang meliputi;  

1) mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada 
seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau 
beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan 
mengatur penyerahan kekuasaaan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala 
Perwakilan di dalam atau di luar negeri;  

2) mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau 
jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan keuputusan Rapat Umum Pemegang Saham; 

3) mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

4) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;  
5) melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan 

Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili 
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham.  

b) Direksi berkewajiban untuk:  
1) mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 

serta kegiatan usahanya; 
2) menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, 

dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari 
Dewan Komisaris; 

3) memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan; 

4) membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi;  
5) membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen 

keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; 
6) menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan 

Publik untuk diaudit; 
7) menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk 

disetujui dan disahkan;  
8) memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;  
9) menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada 

Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  

10) memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat 
Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya; 

11) menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum 
Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan 
dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen 
Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini;  

12) menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip 
pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;  

13) memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan 
lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris; 

14) menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; 
15) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris; 

16) menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan; 
17)  menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini 

dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan;  
 
Dewan Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan Seluruh anggota 
Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 
 
Berikut merupakan keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:  
 
 
DEWAN KOMISARIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maxie Djonny 
Komisaris Utama 
 
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1971 
 
Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Bosowa di Makassar pada 
tahun 1996 dan gelar Magister Teknik dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2006. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2018. 
 
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:  

2010 - 2016 : Trainer Sinarmas MSIG 
2016 - sekarang : Head TED PT Asuransi CAR Life 

 
 
 
 
Adikin Basirun 
Komisaris 
 
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1970. 
 
Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara di Jakarta, 
tahun 1993. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019. 
 
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:  

1998 - 2003 : Operation Director PT Pacific Duaribu Investindo 
2003 - 2009 : President Director PT Pacific Duaribu Investindo 
2009 - 2015 : Diretor IT & Risk Management PT Bursa Efek Indonesia 
2016 – 2017 : Commissioner PT Dwidana Sakti Sekurindo 
2017 - Sekarang : Independent Commissioner PT UOB Kayhian Sekuritas 
2018 – Sekarang : Independent Commissioner PT Madusari Murni Indah Tbk 
2018 – Sekarang : Independent Director PT Baramulti Suksessarana 
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Ida Bagus Putu Sinarbawa 
Komisaris Independen 
 
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1957 
 
Beliau adalah alumni FE Universitas Pancasila jurusan ekonomi manajemen tahun 
1986. Beberapa pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti beliau antara lain:  
Analisis Laporan Keuangan Perusahaan  di Jakarta (1993), Penyidikan PNS di Bogor 
(1996), Law Enforcement and Market Surveillance on the Capital Market Sector  di 
Melbourne dan Sydney (1998), Dana Pensiun di Jakarta (2004), Trends in Insurance 
Investment and Management Training di Singapura (2006). . Saat ini beliau memiliki 
Izin WMI berdasarkan Surat Keputusan  Dewan Komisioner OJK No. Kep-
171/PM.211/WMI/2015 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan 
Komisioner OJK No, Kep-86/PM.211/PJ-WMI/2017. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019 
 
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:  

1980 - 1982 : Staf Pelaksana Bagian Keuangan Fakultas Ekonomi 
Univesitas Tarumanegara 

1983 - 1988 : Staf Pelaksana pada Bagian Arsip dan Dokumentasi 
Bagian Umum Sekretariat BAPEPAM 

1988 - 1989 : Staf Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Bag. 
Perencanaan dan Pengendalian Sekretariat BAPEPAM 

1989 - 1992  : Kepala Urusan Pengendalian dan Evaluasi Bag. 
Perencanaan dan Pengendalian Sekretariat BAPEPAM 

1992 - 1997  : Kasubag Emisi Jasa Keuangan II Bag. Perusahaan Jasa 
Keuangan, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I 
BAPEPAM 

1997 - 2000  : Kasubag Pemeriksaan Pengelolaan Investasi Bag. 
Pemeriksaan dan Penyidikan, Biro Pemeriksaan dan 
Penyidikan BAPEPAM 

2000 - 2001  : Kasubag Penyidikan Pengelolaan Investasi, Biro 
Pemeriksaan dan Penyidikan BAPEPAM 

2001 - 2004  : Kasubag Pengawasan Penasihat Investasi Bagian Bina MI 
dan PI Biro Pengelolaan Investasi dan Riset BAPEPAM 

2001 - sekarang : Kepala Divisi Simpan Pinjam Koperasi Bapepam 
2001 - 2007 : Pengajar Training Waperd 
2004 - 2007  : Kasubag Pengembangan Kebijakan Wakil Manajer 

Investasi Bag. Pengembangan Kebijakan Investasi Biro 
Pengelolaan Investasi BAPEPAM 

2004 - 2015 : Anggota tim Fit & Proper Test bagi calon Komisaris dan 
Direksi MI 

2007 - 2012  : Kasubag Pengembangan Kebijakan WMI Biro 
Pengelolaan Investasi BAPEPAM-LK 

2012 - 2014  : Kepala Subdivisi Pengembangan Produk Investasi Divisi 
Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Investasi Bagian 
Pengembangan Kebijakan Pengeloaan Investasi, 
Direktorat Pengelolaan Investasi OJK 

2012 - 2015 : Pengajar Training WMI di TICMI 
2014 - 2015  : Kasubag Pengembangan Produk Investasi Bagian 

Pengemabangan Kebijkan Pengelolaan Investasi, 
Direktorat Pengelolaan Investasi, Departemen 
Pengawasan pasar Modal 2A OJK 

2015 : Yayasan Dana Pensiun OJK 
2015 - 2017 : Senior Advisor PT Majoris Asset Management 
2017 - sekarang : Komisaris PT Narada Asset Management  
2019 - sekarang : Komisaris Independen PT Hensel Davest Indonesia Tbk 
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Ida Bagus Putu Sinarbawa 
Komisaris Independen 
 
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1957 
 
Beliau adalah alumni FE Universitas Pancasila jurusan ekonomi manajemen tahun 
1986. Beberapa pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti beliau antara lain:  
Analisis Laporan Keuangan Perusahaan  di Jakarta (1993), Penyidikan PNS di Bogor 
(1996), Law Enforcement and Market Surveillance on the Capital Market Sector  di 
Melbourne dan Sydney (1998), Dana Pensiun di Jakarta (2004), Trends in Insurance 
Investment and Management Training di Singapura (2006). . Saat ini beliau memiliki 
Izin WMI berdasarkan Surat Keputusan  Dewan Komisioner OJK No. Kep-
171/PM.211/WMI/2015 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan 
Komisioner OJK No, Kep-86/PM.211/PJ-WMI/2017. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019 
 
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:  

1980 - 1982 : Staf Pelaksana Bagian Keuangan Fakultas Ekonomi 
Univesitas Tarumanegara 

1983 - 1988 : Staf Pelaksana pada Bagian Arsip dan Dokumentasi 
Bagian Umum Sekretariat BAPEPAM 

1988 - 1989 : Staf Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Bag. 
Perencanaan dan Pengendalian Sekretariat BAPEPAM 

1989 - 1992  : Kepala Urusan Pengendalian dan Evaluasi Bag. 
Perencanaan dan Pengendalian Sekretariat BAPEPAM 

1992 - 1997  : Kasubag Emisi Jasa Keuangan II Bag. Perusahaan Jasa 
Keuangan, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I 
BAPEPAM 

1997 - 2000  : Kasubag Pemeriksaan Pengelolaan Investasi Bag. 
Pemeriksaan dan Penyidikan, Biro Pemeriksaan dan 
Penyidikan BAPEPAM 

2000 - 2001  : Kasubag Penyidikan Pengelolaan Investasi, Biro 
Pemeriksaan dan Penyidikan BAPEPAM 

2001 - 2004  : Kasubag Pengawasan Penasihat Investasi Bagian Bina MI 
dan PI Biro Pengelolaan Investasi dan Riset BAPEPAM 

2001 - sekarang : Kepala Divisi Simpan Pinjam Koperasi Bapepam 
2001 - 2007 : Pengajar Training Waperd 
2004 - 2007  : Kasubag Pengembangan Kebijakan Wakil Manajer 

Investasi Bag. Pengembangan Kebijakan Investasi Biro 
Pengelolaan Investasi BAPEPAM 

2004 - 2015 : Anggota tim Fit & Proper Test bagi calon Komisaris dan 
Direksi MI 

2007 - 2012  : Kasubag Pengembangan Kebijakan WMI Biro 
Pengelolaan Investasi BAPEPAM-LK 

2012 - 2014  : Kepala Subdivisi Pengembangan Produk Investasi Divisi 
Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Investasi Bagian 
Pengembangan Kebijakan Pengeloaan Investasi, 
Direktorat Pengelolaan Investasi OJK 

2012 - 2015 : Pengajar Training WMI di TICMI 
2014 - 2015  : Kasubag Pengembangan Produk Investasi Bagian 

Pengemabangan Kebijkan Pengelolaan Investasi, 
Direktorat Pengelolaan Investasi, Departemen 
Pengawasan pasar Modal 2A OJK 

2015 : Yayasan Dana Pensiun OJK 
2015 - 2017 : Senior Advisor PT Majoris Asset Management 
2017 - sekarang : Komisaris PT Narada Asset Management  
2019 - sekarang : Komisaris Independen PT Hensel Davest Indonesia Tbk 

 

 
 

DIREKSI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hendra David 
Direktur Utama 
 
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1980. 
 
Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Atmajaya di Jakarta pada 
tahun 2003 dan mengikuti Master Of Leadership And Applied Ministry di Wagner 
Leadership Institute. Beliau juga menyelesaikan pendidikan di Founder’s Institute 
Silicon Valley, California, Amerika Serikat pada tahun 2015. 
 

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017 
 
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:  
 

2013 - 2015 : Operation Director PT ASTEK 
2013 - sekarang : Komisaris Utama PT Davest Investama Mandiri 
 
 

  
 

 

Edwin Hosan 
Direktur  
 
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1988. 
 
Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari STMIK Kharisma Makassar  
pada tahun 2011 dan mengikuti Master of Business Administration dari Manchester 
Metropolitan University, Inggris pada tahun 2018. 
 

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017. 
 

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:  
 

2005 - 2007 : Freelancer Officer PT Makassar Megah Putera Prima 
2010 - 2014 : Wakil Presiden PT Karya Sukses Pratama 
2014 - 2017 : Co-Founder PT Davest Tiket Indonesia 
2017 - sekarang :  Direktur Utama PT Doeku Peduli Indonesia 

 

 

 
 
Ferdiana Tjahyadi 
Direktur 
 
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1974. 
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019. 
 
Beliau memperoleh gelar Diploma jurusan Business Studies dari London School of 
Public Relation pada tahun 1994. Beliau juga pemegang license OJK untuk Wakil 
Perantara Perdagangan Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE). 
 
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:  

1994 - 1995 : Tour Leader PT Best Tour and Travel 
1995 – 1996 : Research Staff PT Sigma Research 
1996 – 1997 : Dealer PT Krestel Sekuritas Indonesia 
1997 – 1999 :  Direktur Utama PT Yulie Sekurindo 
1999 - 2015 : Direktur Utama PT Inovasi Utama Sekurindo 
2016 : Branch Manager PT Victoria Sekuritas Indonesia 
2016 - 2017 : Vice President Equity Capital Market PT Shinhan 

Sekuritas Indonesia 
2018 : Director Equity Capital Market PT Shinhan Sekuritas 

Indonesia 
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Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 
No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 
(“Peraturan OJK No. 33/2014”). 
 
Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi 
 
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 
masing-masing tidak menerima gaji dan tunjangan. Hal tersebut dikarenakan Komisaris dan Direktur Perseroan pada periode 
tersebut merupakan pemegang saham Perseroan.  
 
Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 
 
Selama tahun 2018, Perseroan mengadakan Rapat Dewan komisaris sebanyak 4 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai 
berikut : 
 

Nama Rapat Dewan Komisaris 
Jumlah Rapat Kehadiran Presentase Kehadiran 

Maxie Djonny, S.T., M.T 4 4 100% 
Adikin Basirun* 0 0 0% 
Ida Bagus Putu Sinarbawa* 0 0 0% 

Keterangan :*) Bergabung ke Perseroan pada 2019 
 
Selama tahun 2018, Perseroan mengadakan Rapat Direksi sebanyak 12 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut : 
 

Nama Rapat Direksi 
Jumlah Rapat Kehadiran Presentase Kehadiran 

Henda David 12 12 100% 
Edwin Hosan 12 12 100% 
Ferdiana Tjahyadi* 0 0 0% 

Keterangan :*) Bergabung ke Perseroan pada 2019 
 
 
Program Pelatihan Untuk Anggota Direksi 
 

No Direksi Program Pelatihan Penyelenggara Lokasi Tanggal 
1 Hendra David Nexticorn Become Next Unicorn KOMINFO Bali 13-14 Oktober 2018 

Pengenalan Fintech P2P Lending Bagi 
Direksi, Komisaris & Pemegang Saham 

AFPI Jakarta 06 Maret 

Seminar & Workshop Perpajakan ANG Denny Wijaya Makassar 22-23 Februari 2019 
Be A Problem Solver With Right Decisions Business Growth Jakarta 03-04 September 2019 
DiSC International Trainer Certification Business Growth Jakarta 13-14 November 2019 

2 Edwin Hosan Information System Security Professional Hensel Davest 
Indonesia 

Makassar 09 Juli 2016 

Bekraf Developer Bekraf & Dicoding Makassar 04 Agustus 2018 
Web App Security Dewatalks Jakarta 06 September 2018 
Pengenalan Fintech P2P Lending Bagi 
Direksi, Komisaris & Pemegang Saham 

AFPI Jakarta 06 Maret 2019 

Training, Pembekalan Ujian Sertifikasi 
Dasar Fintech P2P Lending (Direktur) 

AFPI Jakarta 28-29 Maret 2019 

Be A Problem Solver With Right Decisions Business Growth Jakarta 03-04 September 2019 
DiSC International Trainer Certification Business Growth Jakarta 13-14 November 2019 

3 Ferdiana 
Tjahyadi 

Nexticorn Become Next Unicorn KOMINFO Bali 13-14 Oktober 2018 
Be A Problem Solver With Right Decisions Business Growth Jakarta 03-04 September 2019 
DiSC International Trainer Certification Business Growth Jakarta 13-14 November 2019 

 
Komite Audit 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku sebagaimana tercantum dalam  Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 12074HDI/SK/0219 
tanggal 27 Februari 2019 tentang Pembentukan dan Penunjukan Komite Audit, dengan susunan anggota sebagai berikut: 
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Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 
No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 
(“Peraturan OJK No. 33/2014”). 
 
Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi 
 
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 
masing-masing tidak menerima gaji dan tunjangan. Hal tersebut dikarenakan Komisaris dan Direktur Perseroan pada periode 
tersebut merupakan pemegang saham Perseroan.  
 
Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 
 
Selama tahun 2018, Perseroan mengadakan Rapat Dewan komisaris sebanyak 4 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai 
berikut : 
 

Nama Rapat Dewan Komisaris 
Jumlah Rapat Kehadiran Presentase Kehadiran 

Maxie Djonny, S.T., M.T 4 4 100% 
Adikin Basirun* 0 0 0% 
Ida Bagus Putu Sinarbawa* 0 0 0% 

Keterangan :*) Bergabung ke Perseroan pada 2019 
 
Selama tahun 2018, Perseroan mengadakan Rapat Direksi sebanyak 12 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut : 
 

Nama Rapat Direksi 
Jumlah Rapat Kehadiran Presentase Kehadiran 

Henda David 12 12 100% 
Edwin Hosan 12 12 100% 
Ferdiana Tjahyadi* 0 0 0% 

Keterangan :*) Bergabung ke Perseroan pada 2019 
 
 
Program Pelatihan Untuk Anggota Direksi 
 

No Direksi Program Pelatihan Penyelenggara Lokasi Tanggal 
1 Hendra David Nexticorn Become Next Unicorn KOMINFO Bali 13-14 Oktober 2018 

Pengenalan Fintech P2P Lending Bagi 
Direksi, Komisaris & Pemegang Saham 

AFPI Jakarta 06 Maret 

Seminar & Workshop Perpajakan ANG Denny Wijaya Makassar 22-23 Februari 2019 
Be A Problem Solver With Right Decisions Business Growth Jakarta 03-04 September 2019 
DiSC International Trainer Certification Business Growth Jakarta 13-14 November 2019 

2 Edwin Hosan Information System Security Professional Hensel Davest 
Indonesia 

Makassar 09 Juli 2016 

Bekraf Developer Bekraf & Dicoding Makassar 04 Agustus 2018 
Web App Security Dewatalks Jakarta 06 September 2018 
Pengenalan Fintech P2P Lending Bagi 
Direksi, Komisaris & Pemegang Saham 

AFPI Jakarta 06 Maret 2019 

Training, Pembekalan Ujian Sertifikasi 
Dasar Fintech P2P Lending (Direktur) 

AFPI Jakarta 28-29 Maret 2019 

Be A Problem Solver With Right Decisions Business Growth Jakarta 03-04 September 2019 
DiSC International Trainer Certification Business Growth Jakarta 13-14 November 2019 

3 Ferdiana 
Tjahyadi 

Nexticorn Become Next Unicorn KOMINFO Bali 13-14 Oktober 2018 
Be A Problem Solver With Right Decisions Business Growth Jakarta 03-04 September 2019 
DiSC International Trainer Certification Business Growth Jakarta 13-14 November 2019 

 
Komite Audit 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku sebagaimana tercantum dalam  Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 12074HDI/SK/0219 
tanggal 27 Februari 2019 tentang Pembentukan dan Penunjukan Komite Audit, dengan susunan anggota sebagai berikut: 
 
 

Ketua 
 

Ida Bagus Putu Sinarbawa, Komisaris Independen 
 
Anggota 
 

Ade Damayanti Vina Giovani 
Warga Negara Indonesia, lahir di Makassar tahun 1987. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2019. 
Sebelumnya bekerja di PT Nusantara Surya Sakti sebagai MT Piutang, PT Sapta Sari Tama sebagai Accounting, PT Bandar 
Trisula sebagai Chief Accounting dan PT STIE Wirabakti sebagai tim pengajar mata kuliah Audit. 
Menyelesaikan pendidikan di Universitas Kristen Indonesia Paulus dengan gelar Sarjana pada tahun 2009 dan di Universitas 
Hasanuddin dengan gelar Master Akuntasi pada tahun 2016. 
 
Ayub Herbi Patendean 
Warga Negara Indonesia, lahir di Makassar tahun 1992. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2019. 
Sebelumnya bekerja di KAP Yakub Ratan CPA sebagai staf Audit Internal, PT Bumi Mitra Buton Abadi sebagai Head of 
Accounting dan PT Artha Properindo sebagai Chief Accounting. 
 
Menyelesaikan pendidikan di Universitas Fajar Makassar dengan gelar Sarjana pada tahun 2013. 
 
Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan pada tanggal 01 Februari 2019. Piagam 
Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas 
dan tanggung jawab antara lain meliputi:  
 
• 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; 
• melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan 

Perseroan; 
• memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa 

yang diberikannya; 
• memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada 

independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; 
• melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut 

oleh Direksi atas temuan auditor internal; 
• melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan 

tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; 
• menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; 
• menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan 

Perseroan; dan 
• menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu melakukan 
identifikasi atas risiko-risiko yang akan muncul di masa yang akan datang, melakukan perekrutan atas anggota komite audit 
baru dan membuat rencana audit yang diharapkan akan selesai di beberapa waktu mendatang. Seiring baru terbentuknya 
Komite Audit, belum pernah dilakukan rapat. Seluruh tugas dan tanggung jawab Komite Audit dilakukan oleh Ketua Komite 
Audit. 
 
Unit Internal Audit 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman 
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka Perseroan telah membentuk Unit Internal Audit sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 12005HDI/SK/0119 tanggal 27 Februari 
2019, Perseroan telah menetapkan  Mai Armiyani sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan . 
 
Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut: 
 
Unit Internal Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi: 
 
1. Menyusun strategi dan rencana kerja audit berdasarkan hasil analisa risiko yang dihadapi perusahaan dalam 

mencapai strategi bisnis.  
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2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya 
manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam mencapai misi, tujuan dan strategi yang telah 
ditetapkan.  

3. Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan review dan 
evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan perusahaan.  

4. Mempersiapkan dan melaksanakan audit investigasi terutama atas instruksi Direktur Utama dan atau Komisaris 
Perseroan dan permintaan manajemen atas persetujuan Direktur Utama.  

5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan 
manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran dan kebijakan.  

6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris.  
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tidak lanjut perbaikan yang telah disarankan.  
8. Menyusun dan menyempurnakan standar kerja Internal Audit dan Panduan Internal Audit Perusahaan.  
 
Sistem Pengendalian Internal (SPI) 
  
Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perseroan, 
diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk 
kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi 
risiko yang mungkin timbul. SPI telah melakukan berbagai aktivitas pengawasan, baik yang bersifat strategis maupun rutin 
sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meliputi: 
• Penyusunan Pedoman Good Coorporate Governance (GCG). 
• Melakukan tugas pendampingan (Counter Part) bagi Auditor Eksternal (KAP). 
• Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit SPI dan Eksternal Auditor (KAP). 
• Peningkatan kualitas SDM SPI melalui pendidikan, Seminar dan Workshop. 
• Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan tim Pengawasan Intern Perusahaan yang independen, dipimpin oleh 

Kepala dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi. 
 
Perseroan menyadari bahwa sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan ini tidak menjamin tidak ada risiko 
penyelewengan ataupun risiko lainnya. Namun Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengendalian 
internal agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan pada umumnya. 
 
Sekretaris Perusahaan 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau 
Perusahaan Publik, maka Perseroan telah menunjuk Ferdiana Tjahyadi sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat 
Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 12105HDI/SK/0119 tanggal 27 Februari 2019. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi 
melalui nomor telepon (021) 2283 1619 atau e-mail: corsec@hdi.co.id. 
 
Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi: 
 
• mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;  
• memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal;  
• membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: 

- keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; 
- penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; 
- penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; 
- penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan 
- pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 

• sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

 
Komite Nominasi dan Remunerasi 
 
Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang disyaratkan POJK No. 34/POJK.04/2014. 
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 14206HDI/SK/0419 tanggal 24 April 2019, dengan 
susunan keanggotaan sebagai berikut: 
Ketua    : Ida Bagus Putu Sinarbawa, Komisaris Independen 
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2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya 
manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam mencapai misi, tujuan dan strategi yang telah 
ditetapkan.  

3. Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan review dan 
evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan perusahaan.  

4. Mempersiapkan dan melaksanakan audit investigasi terutama atas instruksi Direktur Utama dan atau Komisaris 
Perseroan dan permintaan manajemen atas persetujuan Direktur Utama.  

5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan 
manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran dan kebijakan.  

6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris.  
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tidak lanjut perbaikan yang telah disarankan.  
8. Menyusun dan menyempurnakan standar kerja Internal Audit dan Panduan Internal Audit Perusahaan.  
 
Sistem Pengendalian Internal (SPI) 
  
Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perseroan, 
diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk 
kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi 
risiko yang mungkin timbul. SPI telah melakukan berbagai aktivitas pengawasan, baik yang bersifat strategis maupun rutin 
sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meliputi: 
• Penyusunan Pedoman Good Coorporate Governance (GCG). 
• Melakukan tugas pendampingan (Counter Part) bagi Auditor Eksternal (KAP). 
• Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit SPI dan Eksternal Auditor (KAP). 
• Peningkatan kualitas SDM SPI melalui pendidikan, Seminar dan Workshop. 
• Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan tim Pengawasan Intern Perusahaan yang independen, dipimpin oleh 

Kepala dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi. 
 
Perseroan menyadari bahwa sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan ini tidak menjamin tidak ada risiko 
penyelewengan ataupun risiko lainnya. Namun Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengendalian 
internal agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan pada umumnya. 
 
Sekretaris Perusahaan 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau 
Perusahaan Publik, maka Perseroan telah menunjuk Ferdiana Tjahyadi sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat 
Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 12105HDI/SK/0119 tanggal 27 Februari 2019. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi 
melalui nomor telepon (021) 2283 1619 atau e-mail: corsec@hdi.co.id. 
 
Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi: 
 
• mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;  
• memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal;  
• membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: 

- keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; 
- penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; 
- penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; 
- penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan 
- pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 

• sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

 
Komite Nominasi dan Remunerasi 
 
Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang disyaratkan POJK No. 34/POJK.04/2014. 
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 14206HDI/SK/0419 tanggal 24 April 2019, dengan 
susunan keanggotaan sebagai berikut: 
Ketua    : Ida Bagus Putu Sinarbawa, Komisaris Independen 

Anggota  : 1. Maxie Djonny, Komisaris Utama 
                     2. Vidi Ina Sigarlaki 

        Warga Negara Indonesia, lahir di Makassar tahun 1983. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan 
Remunerasi sejak 2019. Sebelumnya bekerja di kantor Notaris/PPAT Nova Lestari Soleh, S.H., M.Kn. 

         
Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai panduan pelaksanaan 
tugas Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK 34/2014 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan 
Komisaris Perseroan Nomor: 14206HDI/SK/0419 tanggal 24 April 2019 
 
Penentuan jumlah remunerasi Direksi dan Komisaris adalah berdasarkan kinerja perusahaan di tahun berjalan. 
 
Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi 
 
Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 14206HDI/SK/0419 tanggal 24 April 2019, tugas dan 
tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait dengan fungsi nominasi adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 

a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 
b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan 
c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 

2. Membantu Dewan komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 
berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; 

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi 
dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada 
Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 

 
Sedangkan Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait dengan fungsi remunerasi adalah: 
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 

a. Struktur Remunerasi; 
b. Kebijakan atas Remunerasi; dan 
c. Besaran atas Remunerasi 

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

 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seiring baru terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi, belum pernah dilakukan 
rapat komite. 
 
F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
 

 
Sumber: Perseroan 
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G. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG) 
 
Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah membuat pedoman pelaksanaan Tata Kelola 
Perusahaan yang baik. Di samping itu, pengelola GCG bekerjasama dengan pengelola audit internal untuk memantau 
pelaksanaan tata kelola perusahaan yang di implementasikan di seluruh jajaran Perseroan. 
 
Penerapan tata kelola perusahaan di Perseroan bertujuan untuk mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, 
transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian manajemen, memaksimalkan nilai 
perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil 
sehingga Perseroan dapat memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, dan mendorong 
sehingga manajemen dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap 
stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan. 
 
H. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) 

 
Perseroan percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk 
kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat 
Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki biaya CSR, namun Perseroan berencana ke 
depannya untuk melakukan kegiatan CSR mengingat dampak positif dari kegiatan CSR. 

I. SUMBER DAYA MANUSIA 
 
Perseroan menyadari bahwa karyawan merupakan aset yang paling berharga untuk mendukung kesuksesan dan 
keberhasilan Perseroan saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif, 
Perseroan ke depannya akan memberikan serangkaian program pelatihan maupun fasilitas dan tunjangan yang dapat 
meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja karyawannya. 
 
Fasilitas dan Tunjangan Karyawan 
 
Pemberian upah, fasilitas dan tunjangan kepada karyawan dilakukan oleh Perseroan berdasarkan tugas dan tanggung jawab 
yang diterima karyawan dengan mempertimbangkan kinerja serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
Fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh karyawan antara lain: 
 

• Transportasi, termasuk kendaraan yang dipinjamkan untuk karyawan-karyawan level manajerial dengan biaya 
bahan bakar yang ditanggung hingga level tertentu; 

• Asuransi kesehatan dengan pihak ketiga untuk karyawan-karyawan mulai dari level manajerial ke atas; 
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; dan 
• Insentif berupa bonus tahunan sesuai dengan kinerja Perseroan dan karyawan tetap. 

Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sejumlah 40 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang adalah 
karyawan tetap. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Berikut rincian mengenai 
perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir: 
 

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Status Karyawan 
 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Karyawan Tetap 10 15 12 
Karyawan Tidak Tetap 30 30 24 
Total  40 45 36 
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G. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG) 
 
Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah membuat pedoman pelaksanaan Tata Kelola 
Perusahaan yang baik. Di samping itu, pengelola GCG bekerjasama dengan pengelola audit internal untuk memantau 
pelaksanaan tata kelola perusahaan yang di implementasikan di seluruh jajaran Perseroan. 
 
Penerapan tata kelola perusahaan di Perseroan bertujuan untuk mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, 
transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian manajemen, memaksimalkan nilai 
perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil 
sehingga Perseroan dapat memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, dan mendorong 
sehingga manajemen dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap 
stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan. 
 
H. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) 

 
Perseroan percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk 
kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat 
Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki biaya CSR, namun Perseroan berencana ke 
depannya untuk melakukan kegiatan CSR mengingat dampak positif dari kegiatan CSR. 

I. SUMBER DAYA MANUSIA 
 
Perseroan menyadari bahwa karyawan merupakan aset yang paling berharga untuk mendukung kesuksesan dan 
keberhasilan Perseroan saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif, 
Perseroan ke depannya akan memberikan serangkaian program pelatihan maupun fasilitas dan tunjangan yang dapat 
meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja karyawannya. 
 
Fasilitas dan Tunjangan Karyawan 
 
Pemberian upah, fasilitas dan tunjangan kepada karyawan dilakukan oleh Perseroan berdasarkan tugas dan tanggung jawab 
yang diterima karyawan dengan mempertimbangkan kinerja serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
Fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh karyawan antara lain: 
 

• Transportasi, termasuk kendaraan yang dipinjamkan untuk karyawan-karyawan level manajerial dengan biaya 
bahan bakar yang ditanggung hingga level tertentu; 

• Asuransi kesehatan dengan pihak ketiga untuk karyawan-karyawan mulai dari level manajerial ke atas; 
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; dan 
• Insentif berupa bonus tahunan sesuai dengan kinerja Perseroan dan karyawan tetap. 

Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sejumlah 40 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang adalah 
karyawan tetap. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Berikut rincian mengenai 
perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir: 
 

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Status Karyawan 
 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Karyawan Tetap 10 15 12 
Karyawan Tidak Tetap 30 30 24 
Total  40 45 36 

 
 
 
 
 

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Kepangkatan 
 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Direktur                       4                    4                       1 
Manager                      3                     3                       3 
Staff 33 38 32 
Total  40 45 36 

 
   Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan 

 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

S2 - S3  0 0 0 
S1  25 25 21 
Diploma 0 0 0 
Non Akademi 15 20 15 
Total  40 45 36 

 
Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia 

 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Di atas 50 0 0 0 
41 - 50  2 2 0 
31 - 40  8 8 4 
Dibawah 30 30 35 32 
Total  40 45 36 

 
Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama 

 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Marketing 12 16 15 
Business Partnership  2 2 2 
Programer 6 6 5 
Operasional 12 15 11 
Designer 1 1 1 
Legal 2 2 1 
Finance 2 2 1 
Investor Relation 3 1 0 
Total  40 45 36 

 
Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Lokasi Kegiatan 

 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Makassar 33 40 30 
Jakarta  5 3 2 
Yogyakarta 2 2 0 
Balikpapan 0 0 2 
Medan 0 0 2 
Total  40 45 36 
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Karyawan Dengan Keahlian Khusus 
 

No Nama Umur 
(tahun) 

Pengalaman Kerja Tugas Perizinan / Sertifikasi 

1 Ilham Sabar 25 2015-2016 : Full Stack Developer 
di izadalab 
 
2016 – 2018 : Full Stack 
Developer di abutours.com 
 
2018 : Full Stack Developer di 
Kima 
 
2018 – Sekarang : Full Stack 
Developer di PT Hensel Davest 
Indonesia 

Full Stack 
Developer 

Dicoding Certification Bekraf  
Android Dicoding Academy 

2 Aji Noor 
Wirahadi 

27 2014 : Mini Projek di Rumah Sakit 
Baptis Batu  
 
2015–2017 : Associate Business 
Technologist di PT Jati Piranti 
Solusindo 
 
2017 – 2018 : Telco Java 
Developer di PT First Wrap 
Internasional 
 
2018 – Sekarang : Backend 
Developer di PT Hensel Davest 
Indonesia 

Backend 
Developer 

Certificate Of Completion  For Successfully 
Completing the Java Development Trainee 
Program By Indivara Group 
 
Certificate Of Completion For Successfully 
Completiong the Cisco “CCNA and Switching” 
By Brawijaya University 
 
Certification Of Completion For Successfully 
Completiong “Computing Fundamentals, Key 
Application and Living Online” By Certiport 
 
Piagam Penghargaan By RS.  
Baptis Batu 
 
Sertifikat Partisipasi Peserta “Workshop J2ME 
Road To Malang Mobile Game Competition 
(MMGC)” by Nokia Developer 
 
Sertifikat Partisipasi Peserta  Seminar “Digital 
Innovation and Enterpreneurship for Stranger 
Indonesia” By PT Indosat 
 
Sertifikat Partisipasi Peserta “Seminar Bisnis 
Online (RISOL)” By Brawijaya University 
 
Sertifikat Partisipasi Peserta “Workshop Merakit 
PC” By Brawijaya University 

3 Andi Zulkifli 26 2014-2017 : Graphic Designer di 
PT Bintang Internasional  

Multimedia 
Designer 

Dicoding Certification Bekraf 

4 Bayu 
Trisnasapati 

31 2008-2010 : Helpdesk Jardiknas 
di Pustekkom Dinas Pendidikan 
Prov. SulSel (Makassar) 
 
2010-2011 : Technical Support di 
PT Adhil Sukses Pratama 
(Makassar) 
 
2011-2012 : Staff IT di PT Adhil 
Sukses Pratama (Jakarta) 
 
2012-2014 : Ass. Manager IT di 
PT Adhil Sukses Pratama 
(Surabaya) 
 
2014-2015 : Manager IT di PT 
Cipta Muda Teknologi (Jakarta) 
 
2015-2016 : IT Programmer di PT 
Samamaju Prima (Makassar) 
 

Web 
Developer 

Senior System Administrator 
 
Senior Network Administrator 
 
Teknis Jaringan Wireless, LAN & Open Source 
Linux 
 
Pelatihan Mikrotik & CMS Joomla 
 
Pelatihan VOIP &  Access Point 
 
Pelatihan Pengelolaan Jardiknas 
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Karyawan Dengan Keahlian Khusus 
 

No Nama Umur 
(tahun) 

Pengalaman Kerja Tugas Perizinan / Sertifikasi 

1 Ilham Sabar 25 2015-2016 : Full Stack Developer 
di izadalab 
 
2016 – 2018 : Full Stack 
Developer di abutours.com 
 
2018 : Full Stack Developer di 
Kima 
 
2018 – Sekarang : Full Stack 
Developer di PT Hensel Davest 
Indonesia 

Full Stack 
Developer 

Dicoding Certification Bekraf  
Android Dicoding Academy 

2 Aji Noor 
Wirahadi 

27 2014 : Mini Projek di Rumah Sakit 
Baptis Batu  
 
2015–2017 : Associate Business 
Technologist di PT Jati Piranti 
Solusindo 
 
2017 – 2018 : Telco Java 
Developer di PT First Wrap 
Internasional 
 
2018 – Sekarang : Backend 
Developer di PT Hensel Davest 
Indonesia 

Backend 
Developer 

Certificate Of Completion  For Successfully 
Completing the Java Development Trainee 
Program By Indivara Group 
 
Certificate Of Completion For Successfully 
Completiong the Cisco “CCNA and Switching” 
By Brawijaya University 
 
Certification Of Completion For Successfully 
Completiong “Computing Fundamentals, Key 
Application and Living Online” By Certiport 
 
Piagam Penghargaan By RS.  
Baptis Batu 
 
Sertifikat Partisipasi Peserta “Workshop J2ME 
Road To Malang Mobile Game Competition 
(MMGC)” by Nokia Developer 
 
Sertifikat Partisipasi Peserta  Seminar “Digital 
Innovation and Enterpreneurship for Stranger 
Indonesia” By PT Indosat 
 
Sertifikat Partisipasi Peserta “Seminar Bisnis 
Online (RISOL)” By Brawijaya University 
 
Sertifikat Partisipasi Peserta “Workshop Merakit 
PC” By Brawijaya University 

3 Andi Zulkifli 26 2014-2017 : Graphic Designer di 
PT Bintang Internasional  

Multimedia 
Designer 

Dicoding Certification Bekraf 

4 Bayu 
Trisnasapati 

31 2008-2010 : Helpdesk Jardiknas 
di Pustekkom Dinas Pendidikan 
Prov. SulSel (Makassar) 
 
2010-2011 : Technical Support di 
PT Adhil Sukses Pratama 
(Makassar) 
 
2011-2012 : Staff IT di PT Adhil 
Sukses Pratama (Jakarta) 
 
2012-2014 : Ass. Manager IT di 
PT Adhil Sukses Pratama 
(Surabaya) 
 
2014-2015 : Manager IT di PT 
Cipta Muda Teknologi (Jakarta) 
 
2015-2016 : IT Programmer di PT 
Samamaju Prima (Makassar) 
 

Web 
Developer 

Senior System Administrator 
 
Senior Network Administrator 
 
Teknis Jaringan Wireless, LAN & Open Source 
Linux 
 
Pelatihan Mikrotik & CMS Joomla 
 
Pelatihan VOIP &  Access Point 
 
Pelatihan Pengelolaan Jardiknas 

No Nama Umur 
(tahun) 

Pengalaman Kerja Tugas Perizinan / Sertifikasi 

2017-2018 : Web Development di 
PT Celebes Cemerlang Indonesia 
 
2018 – Sekarang : Web 
Programmer di PT Hensel Davest 
Indonesia 

5 Vincent 26 2014-2015 : IT Support di Tribun 
Timur 
 
2015 – Sekarang : Full Stack 
Developer di PT Hensel Davest 
Indonesia 

Full Stack 
Developer 

Dicoding Certification Bekraf 

 
Tenaga Asing 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang bekerja di Perseroan. Tenaga 
kerja yang ada memiliki kompetensi dan kinerja yang mumpuni dalam mendukung peningkatan kinerja Perseroan. 
 
J. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG 

SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 
 

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:  

Nama Pengurus Perseroan PT. DIM PT. ABA PT. AIS 

Hendra David Direktur Utama Komisaris - - 
Edwin Hosan Direktur - - - 
Ferdiana Tjahyadi Direktur - - - 
Adikin Basirun Komisaris Utama - - - 
Maxie Djonny Komisaris - - - 
Ida Bagus Putu Sinarbawa Komisaris Independen - - - 

 
 
Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan: 
 

 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah Bpk. Hendra David. 
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K. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN 
 

Berikut merupakan keterangan mengenai penyertaan saham secara langsung Perseroan pada  Anak Perusahaan yaitu: 
 
1.  PT. BIROPAY INDOTEKNOLOGI GLOBAL (“PT. BIG”) 
 
Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 

 
PT. BIG berkedudukan hukum di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Biropay 
Indoteknologi Global No. 07 tanggal 27 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., 
Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
Surat Keputusan No. AHU-0002516.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0007450.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018 (”Akta Pendirian PT. BIG”) 
 
Hingga Prospektus ini diterbitkan belum ada lagi perubahan atas Anggaran Dasar PT. BIG 
 
Kegiatan Usaha 
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. BIG, maksud dan tujuan  PT. BIG   yaitu berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, 
jasa keuangan dan asuransi, perdagangan dan jasa  
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT. BIG belum melakukan kegiatan operasional.  
 
Susunan Pengurusan Dan Pengawasan  
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. BIG, susunan Direksi dan Komisaris PT. BIG yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:  
 
Direksi: 
Direktur Utama : Nurasma 
Direktur  :  Irfandy Thalib 
Komisaris : 
Komisaris :  Edwin Hosan 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. BIG, susunan permodalan dan pemegang saham PT. BIG saat ini yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp.100 Setiap Saham 

% Jumlah 
Saham 

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Hensel Davest Indonesia 2.499.995 249.999.500 99,98 
2. Nurasma 5 500 0,02 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 250.000.000 100,00 
Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000  

 
Modal yang telah ditempatkan tersebut seluruhnya telah disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham PT. BIG ke 
Rekening PT. BIG yaitu oleh PT. Hensel Davest Indonesia sebesar Rp. 249.999.500,- berdasarkan bukti setor Bank BRI 
tanggal 26 Februari 2018 dan Nurasma sebesar Rp. 500,- berdasarkan bukti setor Bank BRI tanggal 27 Februari 2018. 
 
Hingga tanggal Prospektus ini belum ada perubahan susunan permodalan dan pemegang saham PT. BIG. 

 
2.  PT. EMPOSH SINERGI ASIA (“PT. ESA”) 
 
Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 

 
PT. ESA berkedudukan hukum di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Emposh 
Sinergi Asia No. 05 tanggal 23 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 
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K. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN 
 

Berikut merupakan keterangan mengenai penyertaan saham secara langsung Perseroan pada  Anak Perusahaan yaitu: 
 
1.  PT. BIROPAY INDOTEKNOLOGI GLOBAL (“PT. BIG”) 
 
Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 

 
PT. BIG berkedudukan hukum di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Biropay 
Indoteknologi Global No. 07 tanggal 27 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., 
Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
Surat Keputusan No. AHU-0002516.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0007450.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018 (”Akta Pendirian PT. BIG”) 
 
Hingga Prospektus ini diterbitkan belum ada lagi perubahan atas Anggaran Dasar PT. BIG 
 
Kegiatan Usaha 
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. BIG, maksud dan tujuan  PT. BIG   yaitu berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, 
jasa keuangan dan asuransi, perdagangan dan jasa  
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT. BIG belum melakukan kegiatan operasional.  
 
Susunan Pengurusan Dan Pengawasan  
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. BIG, susunan Direksi dan Komisaris PT. BIG yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:  
 
Direksi: 
Direktur Utama : Nurasma 
Direktur  :  Irfandy Thalib 
Komisaris : 
Komisaris :  Edwin Hosan 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. BIG, susunan permodalan dan pemegang saham PT. BIG saat ini yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp.100 Setiap Saham 

% Jumlah 
Saham 

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Hensel Davest Indonesia 2.499.995 249.999.500 99,98 
2. Nurasma 5 500 0,02 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 250.000.000 100,00 
Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000  

 
Modal yang telah ditempatkan tersebut seluruhnya telah disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham PT. BIG ke 
Rekening PT. BIG yaitu oleh PT. Hensel Davest Indonesia sebesar Rp. 249.999.500,- berdasarkan bukti setor Bank BRI 
tanggal 26 Februari 2018 dan Nurasma sebesar Rp. 500,- berdasarkan bukti setor Bank BRI tanggal 27 Februari 2018. 
 
Hingga tanggal Prospektus ini belum ada perubahan susunan permodalan dan pemegang saham PT. BIG. 

 
2.  PT. EMPOSH SINERGI ASIA (“PT. ESA”) 
 
Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 

 
PT. ESA berkedudukan hukum di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Emposh 
Sinergi Asia No. 05 tanggal 23 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 

 

Keputusan No. AHU-0002508.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
di bawah No. AHU-0007423.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018  (”Akta Pendirian PT. ESA”) 
 
Hingga Prospektus ini diterbitkan belum ada lagi perubahan atas Anggaran Dasar PT. ESA 
 
Kegiatan Usaha 
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. ESA, maksud dan tujuan  PT. ESA yaitu berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, 
jasa keuangan dan asuransi, perdagangan dan jasa  
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT. ESA belum melakukan kegiatan operasional.  
 
Susunan Pengurusan Dan Pengawasan  
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. ESA, susunan Direksi dan Komisaris PT. ESA yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:  
 
Direksi: 
Direktur Utama : Nasratul Jannah 
Direktur  :  Muh. Aditya Nugraha 
 
Komisaris : 
Komisaris :  Fany Lisabeth Gomulya 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. ESA, susunan permodalan dan pemegang saham PT. ESA saat ini yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp.100 Setiap Saham % 

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal 
(Rp)  

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Hensel Davest Indonesia 2.499.995 249.999.500 99,98 
2. Nasratul Jannah 5 500 0,02 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 250.000.000 100,00 
Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000  

 
Modal yang telah ditempatkan tersebut seluruhnya telah disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham PT. ESA  
ke Rekening PT. ESA yaitu oleh PT. Hensel Davest Indonesia sebesar Rp. 249.999.500,- berdasarkan bukti setor Bank BRI 
tanggal 26 Februari 2018 dan Nasratul Jannah sebesar Rp. 500,- berdasarkan bukti setor Bank BRI tanggal 27 Februari 2018. 
 
Hingga tanggal Prospektus ini belum ada perubahan susunan permodalan dan pemegang saham PT. ESA. 
 
3.  PT. MOTRANSFER OTORITAS INTERNASIONAL (‘PT. MOI”) 
 
Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 

 
PT. MOI berkedudukan hukum di Kota Makassar, didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas  
PT. Motransfer Otoritas Internasional No. 06 tanggal 23 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, 
SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Surat Keputusan No. AHU-0002513.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007438.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018 (”Akta Pendirian PT. MOI”) 
 
Hingga Prospektus ini diterbitkan belum ada lagi perubahan atas Anggaran Dasar PT. MOI 
 
Kegiatan Usaha 
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. MOI, maksud dan tujuan  PT. MOI yaitu berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, 
jasa keuangan dan asuransi, perdagangan dan jasa  
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Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT. MOI belum melakukan kegiatan operasional.  
 
Susunan Pengurusan Dan Pengawasan  
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. MOI, susunan Direksi dan Komisaris PT. MOI yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:  
 
Direksi: 
Direktur Utama : Vincent 
Direktur  :  Albert Hamzano 
 
Komisaris : 
Komisaris :  Fany Lisabeth Gomulya 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. MOI, susunan permodalan dan pemegang saham PT. MOI saat ini yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp.100 Setiap Saham % 

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal 
(Rp)  

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Hensel Davest Indonesia 2.499.995 249.999.500 99,98 
2. Vincent 5 500 0,02 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 250.000.000 100,00 
Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000  

 
Modal yang telah ditempatkan tersebut seluruhnya telah disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham PT. MOI ke 
Rekening PT. MOI yaitu oleh PT. Hensel Davest Indonesia sebesar Rp. 249.999.500,- berdasarkan bukti setor Bank BRI 
tanggal 26 Februari 2018 dan Vincent sebesar Rp. 500,- berdasarkan bukti setor Bank BRI tanggal 27 Februari 2018. 
 
Hingga tanggal Prospektus ini belum ada perubahan susunan permodalan dan pemegang saham PT. MOI. 
 
4.  PT.  DOEKU PEDULI INDONESIA (‘PT.DPI”) 
 
Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 

 
PT. DPI berkedudukan hukum di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Doeku Peduli 
Indonesia No. 04 tanggal 15 Mei 2019, dibuat dihadapan Iwan Setiawan Jaury, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang 
telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0024645.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 16 Mei 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0078280.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 16 Mei 2019. (”Akta Pendirian PT. DPI”) 
 
Hingga Prospektus ini diterbitkan belum ada lagi perubahan atas Anggaran Dasar PT. DPI. 
 
Kegiatan Usaha 
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. DPI maksud dan tujuan  PT. DPI yaitu lembaga jasa keuangan lainnya. 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT. DPI belum melakukan kegiatan operasional.  
 
Susunan Pengurusan Dan Pengawasan  
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. DPI, susunan Direksi dan Komisaris PT. DPI yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:  
 
Direksi: 
Direktur Utama : Edwin Hosan 
Direktur  :  Mega Suryani 
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Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT. MOI belum melakukan kegiatan operasional.  
 
Susunan Pengurusan Dan Pengawasan  
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. MOI, susunan Direksi dan Komisaris PT. MOI yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:  
 
Direksi: 
Direktur Utama : Vincent 
Direktur  :  Albert Hamzano 
 
Komisaris : 
Komisaris :  Fany Lisabeth Gomulya 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. MOI, susunan permodalan dan pemegang saham PT. MOI saat ini yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp.100 Setiap Saham % 

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal 
(Rp)  

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Hensel Davest Indonesia 2.499.995 249.999.500 99,98 
2. Vincent 5 500 0,02 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 250.000.000 100,00 
Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000  

 
Modal yang telah ditempatkan tersebut seluruhnya telah disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham PT. MOI ke 
Rekening PT. MOI yaitu oleh PT. Hensel Davest Indonesia sebesar Rp. 249.999.500,- berdasarkan bukti setor Bank BRI 
tanggal 26 Februari 2018 dan Vincent sebesar Rp. 500,- berdasarkan bukti setor Bank BRI tanggal 27 Februari 2018. 
 
Hingga tanggal Prospektus ini belum ada perubahan susunan permodalan dan pemegang saham PT. MOI. 
 
4.  PT.  DOEKU PEDULI INDONESIA (‘PT.DPI”) 
 
Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya 

 
PT. DPI berkedudukan hukum di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Doeku Peduli 
Indonesia No. 04 tanggal 15 Mei 2019, dibuat dihadapan Iwan Setiawan Jaury, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang 
telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0024645.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 16 Mei 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0078280.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 16 Mei 2019. (”Akta Pendirian PT. DPI”) 
 
Hingga Prospektus ini diterbitkan belum ada lagi perubahan atas Anggaran Dasar PT. DPI. 
 
Kegiatan Usaha 
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. DPI maksud dan tujuan  PT. DPI yaitu lembaga jasa keuangan lainnya. 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT. DPI belum melakukan kegiatan operasional.  
 
Susunan Pengurusan Dan Pengawasan  
 
Berdasarkan Akta Pendirian PT. DPI, susunan Direksi dan Komisaris PT. DPI yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:  
 
Direksi: 
Direktur Utama : Edwin Hosan 
Direktur  :  Mega Suryani 
 
 

Komisaris : 
Komisaris Utama :  Ivan Gomulya 
Komisaris : Maxie Djonny, ST, MT 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 
Berdasarkan  Akta Pendirian PT. DPI, susunan permodalan dan pemegang saham PT.  DPI saat ini yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp.100 Setiap Saham 

% Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal 
(Rp) 

Modal Dasar 50.000.000 5.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1. PT. Hensel Davest Indonesia 24.999.995 2.499.999.500 99,99998 
2. Ivan Gomulya 5 500 0,00002 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.000.000 2.500.000.000 100,00000 
Saham dalam Portepel 25.000.000 2.500.000.000  

 
Modal yang telah ditempatkan tersebut seluruhnya telah disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham PT. DPI ke 
Rekening PT. DPI yaitu oleh PT. Hensel Davest Indonesia sebesar Rp. 2.499.999.500,- berdasarkan bukti setor Bank BCA 
tanggal 17 Mei 2019 dan Ivan Gomulya sebesar Rp. 500,- berdasarkan bukti setor Bank BCA tanggal 17 Mei 2019 

 
Hingga tanggal Prospektus ini belum ada perubahan susunan permodalan dan pemegang saham PT. DPI  

 
L. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 

 
PERJANJIAN-PERJANJIAN PEMBIAYAAN DARI LEMBAGA PERBANKAN 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan perjanjian-perjanjian kredit terkait dengan kegiatan usaha 
Perseroan. Berikut penjelasan mengenai masing-masing fasilitas:  
 
1.  Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 71 tanggal 30 Mei 2017, dibuat dihadapan Tuti Muhajji, SH, M.Kn, Notaris di 

Makassar, antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili oleh Irwandi Madali 
(Pemimpin Cabang Makassar Somba Opu) bertindak mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 
2015, dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut “Bank” dengan Perseroan 
diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama) dan Selvy Hamzano  (Komisaris), selanjutnya disebut “Debitur” dan Selvy 
Hamzano  yang telah mendapat persetujuan dari Hendra David (suami), selanjutnya disebut “Pemilik Jaminan” , dengan 
syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. Bank telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dalam bentuk Kredit Modal Kerja dengan 

maksimum CO Tetap dengan jumlah plafond sebesar Rp. 1.500.000.000,-, (satu miliar lima ratus juta rupiah) jumlah 
mana tidak termasuk bunga, denda, provisi dan biaya-biaya, dengan tujuan penggunaan kredit: Perdagangan Taco 
HPL 

  
Catatan : 
Bahwa sehubungan permintaan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Bank BRI”) untuk menjamin atas 
kredit Perseroan maka tujuan penggunaan kredit di cantumkan untuk perdagangan Taco HPL dan jaminan atas 
kredit tersebut adalah persediaan Taco HPL milik dari Hendra David sesuai Surat Pernyataan Hendra David 
tertanggal 24 April 2019,  adapun seluruh dana yang di terima dari Bank BRI seluruhnya digunakan oleh Perseroan. 
Sehubungan dengan penjaminan tersebut tidak ada kompensasi dalam bentuk apapun yang diberikan oleh 
Perseroan kepada Hendra David. 

 
b. Jangka waktu fasilitas kredit: sejak tanggal 30 Mei 2017 dan diadakan untuk jangka waktu 24 bulan karenanya harus 

dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2019  
 
c. Bunga, Provisi, Denda dan biaya-biaya: 

i. Bunga sebesar 12% (dua belas) persen per-tahun reviewable setiap bulan yang wajib dibayar efektif setiap 
bulan sesuai dengan tanggal realisasi kredit 
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ii. Apabila Debitur lalai melakukan kewajiban-kewajibannya baik tunggakan pokok maupun bunga, maka Debitur 
akan dikenakan denda bunga (penalty rate) sebesar 50% (lima puluh) persen dari suku bunga yang berlaku 
apabila terjadi tunggakan bunga dan/atau pokok kredit 

iii. Debitur juga berkewajiban membayar biaya provisi sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima) persen  dari 
pagu kredit, biaya administrasi sebesar Rp.2.000.000,-.(dua juta rupiah) dan biaya konsultasi sebesar 
Rp.1.000.000,-.(satu juta rupiah) yang dipungut Bank dan harus dibayarkan oleh Debitur pada saat 
penandatanganan perjanjian kredit 

 
d. Debitur dan/atau Pemberi Jaminan telah menyerahkan agunan kredit kepada Bank yaitu : 

i. Piutang sebesar Rp.1.000.000.000,-. (satu miliar rupiah) yang telah diikat dengan Perjanjian Pemindahan dan 
Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) No. B.41.KC.XIII/ADK/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dibawah 
tangan antara PT. HDI yang diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama) dan Selvy Hamzano  (Komisaris) 
dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili oleh Irwandi Madali 
(Pemimpin Cabang Makassar Somba Opu) bertindak mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 15 tanggal 
20 Mei 2015, dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta Pusat 

ii. Persediaan sebesar Rp.500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia 
No. 71 tanggal 30 Mei 2017, dibuat dihadapan Tuti Muhajji, SH, M.Kn, Notaris di Makassar dan telah didaftarkan 
pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sulawesi Selatan dibawah No. W23.00089763.AH.05.01 
TAHUN 2017 tanggal 13 Juni 2017 

iii. Sebidang tanah Hak Milik No. 23573/Tanjung Merdeka terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan 
Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan seluas 157 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan 
Kota Makassar tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 05772/2013 tanggal 20 
Desember 2013, tercatat atas nama Ny. Selvy Hamzano yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat 
Pertama sebesar Rp.1.617.000.000,-. (satu miliar enam ratus tujuh belas juta rupiah) berdasakan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan No. 508/2017 tanggal 05 Juni 2017 dibuat dihadapan Tuti Muhajji, SH, M.Kn, 
PPAT di Kota Makassar. Bangunan rumah diatas tanah tersebut telah diasuransikan dengan asuransi 
kebakaran dengan harga pertanggungan sebesar Rp. 204.000.000,-. (dua ratus empat juta rupiah). 

 
e. Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi 

tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 
i. Menerima pinjaman atau pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya 
ii. Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri maupun perusahaan lainnya diatas  

Rp. 1.000.000.000,-. (satu miliar rupiah).  
iii. Melakukan investasi baru diatas Rp. 1.000.000.000,-. (satu miliar rupiah). 
iv. Melakukan pembagian deviden diatas Rp.1.000.000.000,-.(satu miliar rupiah). sebelum pinjaman di Bank lunas 
v. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Debitur kepada pihak 

lain kecuali yang sudah ada saat ini 
vi. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan 

afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih 
mahal serta mnelakukan penjualan lebih murah dari harga pasar 

vii. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri 
viii. Menjual dan menyewakan asset yang diagunkan di Bank kepada pihak lain 
ix. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang 

timbul berkaitan dengan fasilitas kredit   
 
Catatan : 
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Addendum Pertama No. 30 tanggal 15 Februari 2019, dibuat dihadapan Tuti Muhajji, 
SH, M.Kn., Notaris di Makassar,  antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili 
oleh Irwandi Madali (Pemimpin Cabang Makassar Somba Opu) bertindak mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 
15 tanggal 20 Mei 2015, dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut 
“Bank/Kreditur” dengan PT. HDI diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama) dan Selvy Hamzano  (Komisaris), 
selanjutnya disebut “Debitur” dan Selvy Hamzano yang telah mendapat persetujuan dari Hendra David (suami), 
selanjutnya disebut “Pemilik Jaminan”, diatur ketentuan antara lain Bank BRI setuju untuk melakukan perubahan struktur 
kredit yaitu ketentuan tentang negative covenant sebagai berikut: 
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ii. Apabila Debitur lalai melakukan kewajiban-kewajibannya baik tunggakan pokok maupun bunga, maka Debitur 
akan dikenakan denda bunga (penalty rate) sebesar 50% (lima puluh) persen dari suku bunga yang berlaku 
apabila terjadi tunggakan bunga dan/atau pokok kredit 

iii. Debitur juga berkewajiban membayar biaya provisi sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima) persen  dari 
pagu kredit, biaya administrasi sebesar Rp.2.000.000,-.(dua juta rupiah) dan biaya konsultasi sebesar 
Rp.1.000.000,-.(satu juta rupiah) yang dipungut Bank dan harus dibayarkan oleh Debitur pada saat 
penandatanganan perjanjian kredit 

 
d. Debitur dan/atau Pemberi Jaminan telah menyerahkan agunan kredit kepada Bank yaitu : 

i. Piutang sebesar Rp.1.000.000.000,-. (satu miliar rupiah) yang telah diikat dengan Perjanjian Pemindahan dan 
Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) No. B.41.KC.XIII/ADK/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dibawah 
tangan antara PT. HDI yang diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama) dan Selvy Hamzano  (Komisaris) 
dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili oleh Irwandi Madali 
(Pemimpin Cabang Makassar Somba Opu) bertindak mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 15 tanggal 
20 Mei 2015, dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta Pusat 

ii. Persediaan sebesar Rp.500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia 
No. 71 tanggal 30 Mei 2017, dibuat dihadapan Tuti Muhajji, SH, M.Kn, Notaris di Makassar dan telah didaftarkan 
pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sulawesi Selatan dibawah No. W23.00089763.AH.05.01 
TAHUN 2017 tanggal 13 Juni 2017 

iii. Sebidang tanah Hak Milik No. 23573/Tanjung Merdeka terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan 
Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan seluas 157 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan 
Kota Makassar tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 05772/2013 tanggal 20 
Desember 2013, tercatat atas nama Ny. Selvy Hamzano yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat 
Pertama sebesar Rp.1.617.000.000,-. (satu miliar enam ratus tujuh belas juta rupiah) berdasakan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan No. 508/2017 tanggal 05 Juni 2017 dibuat dihadapan Tuti Muhajji, SH, M.Kn, 
PPAT di Kota Makassar. Bangunan rumah diatas tanah tersebut telah diasuransikan dengan asuransi 
kebakaran dengan harga pertanggungan sebesar Rp. 204.000.000,-. (dua ratus empat juta rupiah). 

 
e. Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi 

tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 
i. Menerima pinjaman atau pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya 
ii. Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri maupun perusahaan lainnya diatas  

Rp. 1.000.000.000,-. (satu miliar rupiah).  
iii. Melakukan investasi baru diatas Rp. 1.000.000.000,-. (satu miliar rupiah). 
iv. Melakukan pembagian deviden diatas Rp.1.000.000.000,-.(satu miliar rupiah). sebelum pinjaman di Bank lunas 
v. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Debitur kepada pihak 

lain kecuali yang sudah ada saat ini 
vi. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan 

afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih 
mahal serta mnelakukan penjualan lebih murah dari harga pasar 

vii. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri 
viii. Menjual dan menyewakan asset yang diagunkan di Bank kepada pihak lain 
ix. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang 

timbul berkaitan dengan fasilitas kredit   
 
Catatan : 
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Addendum Pertama No. 30 tanggal 15 Februari 2019, dibuat dihadapan Tuti Muhajji, 
SH, M.Kn., Notaris di Makassar,  antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili 
oleh Irwandi Madali (Pemimpin Cabang Makassar Somba Opu) bertindak mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 
15 tanggal 20 Mei 2015, dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut 
“Bank/Kreditur” dengan PT. HDI diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama) dan Selvy Hamzano  (Komisaris), 
selanjutnya disebut “Debitur” dan Selvy Hamzano yang telah mendapat persetujuan dari Hendra David (suami), 
selanjutnya disebut “Pemilik Jaminan”, diatur ketentuan antara lain Bank BRI setuju untuk melakukan perubahan struktur 
kredit yaitu ketentuan tentang negative covenant sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 

Semula: 
 
Negative Covenant : 
Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak 
terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 
i. Menerima pinjaman atau pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya 
ii. Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri maupun perusahaan lainnya diatas Rp. 1.000.000.000,-. 

(satu miliar rupiah).  
iii. Melakukan investasi baru diatas Rp. 1.000.000.000,-. (satu miliar rupiah). 
iv. Melakukan pembagian deviden diatas Rp.1.000.000.000,-.(satu miliar rupiah). sebelum pinjaman di Bank lunas 
v. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Debitur kepada pihak lain 

kecuali yang sudah ada saat ini 
vi. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan 

afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal 
serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar 

vii. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri 
viii. Menjual dan menyewakan asset yang diagunkan di Bank kepada pihak lain 
ix. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul 

berkaitan dengan fasilitas kredit   
  
Menjadi: 
 
Negative Covenant : 
Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak 
terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 
i. Menerima pinjaman atau pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya 
ii. Melakukan investasi baru diatas Rp. 20.000.000.000,-. (dua puluh miliar rupiah). 
iii. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Debitur kepada pihak lain 

kecuali yang sudah ada saat ini 
iv. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan 

afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal 
serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar 

v. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri 
vi. Menjual dan menyewakan asset yang diagunkan di Bank kepada pihak lain 
vii. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul 

berkaitan dengan fasilitas kredit   
 

2.  Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1263.0025.2016.000 tanggal 19 Juli 2016 yang terakhir diubah dengan Perubahan 
Perjanjian Kredit  No. 1263.0025.2016.002 tanggal 21 Agustus 2017, dibuat dibawah tangan, antara PT. Bank Central 
Asia Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili oleh Lidwina Sugihartati Sitompul (Kepala Bidang Layanan Kredit 
Wilayah) dan Meita Dewi Aryani (kepala Bagian Analisa Kredit) Kantor Wilayah IV-Sentra Layan Area Makassar, 
selanjutnya disebut “BCA” dengan  Perseroan diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama) dan Selvy Hamzano  
(Komisaris), selanjutnya disebut “Debitor”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor yang terdiri dari: 

i. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 3.000.000.000,- . (tiga 
miliar rupiah). 

ii. Fasilitas Installment Loan dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 250.000.000,-. (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) dengan outstanding per bulan Juli 2017 sebesar Rp. 166.666.666,72,-. (seratus enam puluh enam 
juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma tujuh puluh dua)  

iii. Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 2.500.000.000,-. (dua miliar lima ratus 
juta rupiah). 

 
b. Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk: 

i. Membiayai piutang dagang dan persediaan barang Debitor 
ii. Pembelian barang dengan Principal 
 

c. Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut: 
i.  Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 19 Juli 

2018 
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ii. Fasilitas Installment Loan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016 atau tanggal lain disepakati oleh BCA dan Debitor 
iii. Fasilitas Bank Garansi terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2018 
 

d. Kecuali untuk fasilitas Bank Garansi dan/atau fasilitas Letter of Credit (L/C) yang akan diatur tersendiri, atas setiap 
pinjaman yang terutang berdasarkan perjanjian kredit, Debitor wajib membayar bunga sebesar: 
i. 12,50% (dua belas koma lima puluh) persen per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit 

Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas kredit Lokal (Rekening Koran) yang harus dibayarkan oleh Debitor 
kepada BCA pada setiap tanggal 25 pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara 
tertulis oleh BCA kepada Debitor 

ii. 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima) persen per tahun, yang dihitung dari utang yang dihitung dari fasilitas 
Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Installment Loan 
yang harus dibayarkan oleh Debitor kepada BCA pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan 
dari masing-masing fasilitas kredit pada tiap-tiap bulan 

 
e. Debitor wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar: 

i. 0,50% (nol koma lima puluh) persen  per-tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit Lokal (Rekening Koran) 
yang diberikan, untuk fasilitas kredit Lokal (Rekening Koran) 

ii. 1% (satu) persen per-tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit Installment Loan untuk fasilitas kredit Lokal 
(Rekening Koran) dari fasilitas Installment Loan yang diberikan, untuk fasilitas kredit Installment Loan 

iii. 2% (dua) persen per-tahun yang dihitung dari nilai Bank Garansi yang diterbitkan oleh BCA, dengan ketentuan 
sekurang-kurangnya sebesar Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk fasilitas Bank Garansi  

 
e. Jika Debitor lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, Debitor wajib membayar 

denda sebesar 6% (enam) persen per-tahun diatas suku bunga yang berlaku  
 
f. Debitor dan/atau pemberi agunan dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan berupa: 

i. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 20499/Balang Baru, terletak di Jl. Dg. 
Tata I Blok IV Komp. Ruko Grand Properti Blok B.1, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalete, Kota 
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan seluas 97 M2 terdaftar atas nama Hendra Gomulya   

ii. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 20507/Balang Baru, terletak di Jl. Dg. 
Tata I Blok IV Komp. Ruko Grand Properti Blok A.2, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalete, Kota 
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan seluas 92 M2 terdaftar atas nama Hendra Gomulya 

-demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas 
tanah tersebut 

-Agunan yang menurut sifatnya bisa diasuransikan wajib diasuransikan oleh Debitor terhadap bahaya kebakaran 
kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA  

 
f. Selama Debitor belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit 

belum berakhir, Debitor tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu 
dari BCA: 
i. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai 

penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan 
Debitor kepada pihak lain 

ii. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka 
menjalankan usaha sehari-hari 

iii. apabila Debitor berbentuk badan hukum: 
-  melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi 
- mengubah status kelembagaan 

iv. menunggak atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA 
v. menggunakan fasilitas kredit BCA untuk transaksi spekulatif seperti jual beli saham 

 
Berdasarkan Surat PT. Bank Central Asia Tbk Kanwil IV-SLA Makassar (“Bank BCA”) No. 00384/MKS/SPPJ/2018 
tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Lidwina Sugihartati Sitompul (Kepala Bidang Layanan Kredit 
Wilayah) dan Raynaldy Steffan N. Pandu (Kepala Bagian Analisa Legalitas Kredit) yang ditujukan kepada Perseroan 
selaku Debitor, diberitahukan bahwa Bank BCA menyetujui perpajangan jangka waktu kredit: 
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ii. Fasilitas Installment Loan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016 atau tanggal lain disepakati oleh BCA dan Debitor 
iii. Fasilitas Bank Garansi terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2018 
 

d. Kecuali untuk fasilitas Bank Garansi dan/atau fasilitas Letter of Credit (L/C) yang akan diatur tersendiri, atas setiap 
pinjaman yang terutang berdasarkan perjanjian kredit, Debitor wajib membayar bunga sebesar: 
i. 12,50% (dua belas koma lima puluh) persen per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit 

Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas kredit Lokal (Rekening Koran) yang harus dibayarkan oleh Debitor 
kepada BCA pada setiap tanggal 25 pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara 
tertulis oleh BCA kepada Debitor 

ii. 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima) persen per tahun, yang dihitung dari utang yang dihitung dari fasilitas 
Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Installment Loan 
yang harus dibayarkan oleh Debitor kepada BCA pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan 
dari masing-masing fasilitas kredit pada tiap-tiap bulan 

 
e. Debitor wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar: 

i. 0,50% (nol koma lima puluh) persen  per-tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit Lokal (Rekening Koran) 
yang diberikan, untuk fasilitas kredit Lokal (Rekening Koran) 

ii. 1% (satu) persen per-tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit Installment Loan untuk fasilitas kredit Lokal 
(Rekening Koran) dari fasilitas Installment Loan yang diberikan, untuk fasilitas kredit Installment Loan 

iii. 2% (dua) persen per-tahun yang dihitung dari nilai Bank Garansi yang diterbitkan oleh BCA, dengan ketentuan 
sekurang-kurangnya sebesar Rp. 250.000,-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk fasilitas Bank Garansi  

 
e. Jika Debitor lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, Debitor wajib membayar 

denda sebesar 6% (enam) persen per-tahun diatas suku bunga yang berlaku  
 
f. Debitor dan/atau pemberi agunan dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan berupa: 

i. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 20499/Balang Baru, terletak di Jl. Dg. 
Tata I Blok IV Komp. Ruko Grand Properti Blok B.1, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalete, Kota 
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan seluas 97 M2 terdaftar atas nama Hendra Gomulya   

ii. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 20507/Balang Baru, terletak di Jl. Dg. 
Tata I Blok IV Komp. Ruko Grand Properti Blok A.2, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalete, Kota 
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan seluas 92 M2 terdaftar atas nama Hendra Gomulya 

-demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas 
tanah tersebut 

-Agunan yang menurut sifatnya bisa diasuransikan wajib diasuransikan oleh Debitor terhadap bahaya kebakaran 
kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA  

 
f. Selama Debitor belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit 

belum berakhir, Debitor tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu 
dari BCA: 
i. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai 

penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan 
Debitor kepada pihak lain 

ii. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka 
menjalankan usaha sehari-hari 

iii. apabila Debitor berbentuk badan hukum: 
-  melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi 
- mengubah status kelembagaan 

iv. menunggak atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA 
v. menggunakan fasilitas kredit BCA untuk transaksi spekulatif seperti jual beli saham 

 
Berdasarkan Surat PT. Bank Central Asia Tbk Kanwil IV-SLA Makassar (“Bank BCA”) No. 00384/MKS/SPPJ/2018 
tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Lidwina Sugihartati Sitompul (Kepala Bidang Layanan Kredit 
Wilayah) dan Raynaldy Steffan N. Pandu (Kepala Bagian Analisa Legalitas Kredit) yang ditujukan kepada Perseroan 
selaku Debitor, diberitahukan bahwa Bank BCA menyetujui perpajangan jangka waktu kredit: 
 
 
 
 
 

a. Fasilitas Kredit: 
 

No. Fasilitas Kredit Berakhir pada Suku Bunga 
(%) 

Provisi/Komisi (%) 

1 Plafon Bank Garansi 19 Juli 2019 0 2 
2 Kredit Lokal 19 Juli 2019 12,5 0,25 

 
b. Biaya-biaya 
  

No. Biaya Jumlah (Rp) 
1 Biaya Administrasi 3.000.000 
2 Biaya Penilaian - 
3 Biaya Notaris - 
4 Biaya Asuransi Sesuai tagihan 

 
Surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu kredit ini meurpakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan 
dengan Perjanjian Kredit  No. 1263.0025.2016.002 tanggal 21 Agustus 2017 beirkut perubahannya dari waktu ke 
waktu 

 
Catatan: 
Berdasarkan surat PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Makassar (“Bank BCA”) No. 056/AO/MKS/2019 tanggal 
14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Tan Widi Tarmizi (Kepala KCU Makassar) dan Heri Budijanto (Kepala 
Pengembangan Bisnis Cabang) diberitahukan antara lain  
a. Bank BCA mendukung rencana IPO  Perseroan dan setelah selesai pelaksanaan IPO agar disampaikan data dan informasi 

sehubungan dengan susunan Direksi dan Komisaris, struktur permodalan dan pemegang saham perseroan 
b. Ketentuan negative covenant tentang perubahan status kelembagaan telah disetujui untuk dihapus     
 
PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA 
 
Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, yaitu 
sebagai berikut:  
 

1. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan H Host To Host No. Finnet: 002B/PKS-002/FINNET-01/II/2016, No. HDI: 
04/PKS/NRD-FINNET/II/2016 tanggal 08 Februari 2016, antara PT. Finnet Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, 
diwakili oleh Niam Dzikri (Direktur Utama), selanjutnya disebut “FINNET” dengan Perseroan diwakili oleh Hendra David 
(Direktur), selanjutnya disebut “HDI”, dimana HDI adalah perusahan yang bergerak dibidang teknologi payment 
gateway dan juga switching provider sebagai media dan penyedia system transaksi ewlektronik untuk dapat melakukan 
transaksi pembayaran berbagai produk biller atau multibiller dan FINNET adalah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa dimana salah satu kegiatan usahanya adalah sebagai penyedia layanan pembayaran Transaksi Elektronik 
(Electronic Payment Provider) di mana untuk memberikan layanan penerimaan pembayaran para pihak sepakat 
bekerjasama dalam hal penerimaan pembayaran melalui fasilitas payment point. Perjanjian ini berlaku untuk jangka 
waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila salah satu pihak baik HDI maupun FINNET 
tidak ada yang menghendaki perubahan atau pengakhiran perjanjian maka perjanjian ini otomatis diperpanjang sampai 
dengan tercapainya kesepakatan para pihak tentang jangka waktu perpanjangan perjanjian ini yang dituangkan secara 
tertulis. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dengan ketentuan 
pihak yang menghendaki tersebut wajib memberitahukan kehendaknya dalam bentuk surat pemberitahuan secara 
tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki  
berlaku efektif. 
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2. Perjanjian Kerjasama Layanan Penerimaan Pembayaran Produk Multibiller Sistem Online Host To Host No. Pihak 
Pertama : 05/PKS/HDI-TAPP/III/2017, No. Pihak Kedua: 040/EXT/TAPP-HR/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, antara 
Perseroan diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama), selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” dengan PT. TAPP 
Technology Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Deddy Satria Pihadi (Direktur Utama), selanjutnya 
disebut “PIHAK KEDUA”, dimana PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang  teknologi  
Payment  gateway dan juga  switching  provider sebagai media  dan penyedia  sistem  transaksi  elektronik  untuk 
dapat  melakukan transaksi pembayaran berbagai produk biller atau multi biller dengan merk dagang HDI dengan ini 
sepakat melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA suatu  perusahaan  yang bergerak dibidang ecommerce dengan 
merek dagang TAPP untuk melakukan  kerjasama  penerimaan  pembayaran  Tagihan Multibiller yang berfungsi 
sebagai: 

i.   Pengelolaan informasi data tagihan Jasa Multibiller; 
ii.   Pengelolaan informasi dana hasil penagihan jasa Multibiller; 
iii. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem dari waktu ke waktu dan melakukan penanganan gangguan yang 

terjadi dalam sistem. 
Untuk mewujudkan sistem tersebut, Para Pihak sepakat akan saling melakukan koordinasi beberapa kegiatan sebagai 
berikut: 
i. mengintegrasikan masing-masing sistem jaringan komunikasi data dan sistem aplikasi Online yang dimiliki dan 

dioperasikannya; 
ii.  mempersiapkan dan menyediakan tim teknis dan tim non teknis yang cukup, memadai dan berkompeten. 
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung  sejak  tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh para 
pihak. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian 
ini maka para pihak sepakat bahwa  perjanjian ini diperpanjang secara otomatis,  kecuali salah satu pihak 
memberitahukan  kepada pihak lainnya secara tertulis  akan mengakhiri  perjanjian  ini sekurang-kurangnya  dalam 
jangka  waktu 60 hari kerja sebelum berakhirnya perjanjian. 

3. Perjanjian Kerjasama Layanan Penerimaan Pembayaran Produk Multibiller No. Pihak Pertama : 
011701/PKS/MPA/XVII, No. Pihak Kedua: 01/HDI/PKS/0117 tanggal 09 Januari 2017, antara PT. Mitra Pratama 
Adinata berkedudukan di Jakarta Barat diwakili oleh Arlinda (Direktur Utama), selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” 
dengan Perseroan diwakili oleh Edwin Hosan (Direktur), selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA” , dimana PIHAK 
PERTAMA suatu perusahaan yang bergerak dibidang eticket untuk tiket pertunjukan, hiburan, transpotasi, payment 
gateway dan juga switching  provider sebagai media  dan penyedia  sistem  transaksi  elektronik  untuk transaksi 
pembayaran berbagai produk biller atau multibiller dengan merek dagang MPA dengan ini sepakat melakukan 
kerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk melakukan  kerjasama  penerimaan  pembayaran  Tagihan Multibiller 
yang berfungsi sebagai: 

i.   Pengelolaan informasi data tagihan Jasa Multibiller; 
ii.   Pengelolaan informasi dana hasil penagihan jasa Multibiller; 
iii.  Melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem dari waktu ke waktu  dan melakukan penanganan gangguan yang 

terjadi dalam sistem. 
Untuk mewujudkan sistem tersebut, Para Pihak sepakat akan saling melakukan koordinasi beberapa kegiatan sebagai 
berikut: 
i. mengintegrasikan masing-masing sistem jaringan komunikasi data dan sistem aplikasi Online yang dimiliki dan 

dioperasikannya; 
ii.  mempersiapkan dan menyediakan tim teknis dan tim non teknis yang cukup, memadai dan berkompeten. 
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung   sejak  tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh para 
pihak. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian 
ini maka para pihak sepakat bahwa  perjanjian ini diperpanjang secara otomatis,  kecuali salah satu pihak 
memberitahukan  kepada pihak lainnya secara tertulis  akan mengakhiri  perjanjian  ini sekurang-kurangnya  dalam 
jangka  waktu 60 hari kerja sebelum berakhirnya perjanjian. 

 
4. Perjanjian Kerjasama Tentang Penyediaan Layanan Pembayaran PLN dan Multibiller No. BTPN : 

PKS.20/WOW/VI/2016, No. HDI : 02/PKS/HDI-BTPN/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang telah diubah dengan 
Addendum I Perjanjian Kerjasama Tentang Penyediaan Layanan Pembayaran PLN dan Multibiller No. BTPN : 
PKS.010/BBPC/IV/2018, No. HDI : 00102/HDI/PKS/0418 tanggal 06 April 2018 antara PT. Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Achmad Nusyirwan Sugondo (Product & Customer 
Experience Head BTPN Wow) dan Mohammad Reza Rizal (Sales Management BTPN Wow), keduanya bertindak 
berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. SKU.00136/HC-SERV/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya disebut 
“BTPN” dengan Perseroan diwakili oleh Hendra David, ST (Direktur Utama), selanjutnya disebut “HDI”, dimana BTPN 
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2. Perjanjian Kerjasama Layanan Penerimaan Pembayaran Produk Multibiller Sistem Online Host To Host No. Pihak 
Pertama : 05/PKS/HDI-TAPP/III/2017, No. Pihak Kedua: 040/EXT/TAPP-HR/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, antara 
Perseroan diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama), selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” dengan PT. TAPP 
Technology Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Deddy Satria Pihadi (Direktur Utama), selanjutnya 
disebut “PIHAK KEDUA”, dimana PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang  teknologi  
Payment  gateway dan juga  switching  provider sebagai media  dan penyedia  sistem  transaksi  elektronik  untuk 
dapat  melakukan transaksi pembayaran berbagai produk biller atau multi biller dengan merk dagang HDI dengan ini 
sepakat melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA suatu  perusahaan  yang bergerak dibidang ecommerce dengan 
merek dagang TAPP untuk melakukan  kerjasama  penerimaan  pembayaran  Tagihan Multibiller yang berfungsi 
sebagai: 

i.   Pengelolaan informasi data tagihan Jasa Multibiller; 
ii.   Pengelolaan informasi dana hasil penagihan jasa Multibiller; 
iii. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem dari waktu ke waktu dan melakukan penanganan gangguan yang 

terjadi dalam sistem. 
Untuk mewujudkan sistem tersebut, Para Pihak sepakat akan saling melakukan koordinasi beberapa kegiatan sebagai 
berikut: 
i. mengintegrasikan masing-masing sistem jaringan komunikasi data dan sistem aplikasi Online yang dimiliki dan 

dioperasikannya; 
ii.  mempersiapkan dan menyediakan tim teknis dan tim non teknis yang cukup, memadai dan berkompeten. 
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung  sejak  tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh para 
pihak. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian 
ini maka para pihak sepakat bahwa  perjanjian ini diperpanjang secara otomatis,  kecuali salah satu pihak 
memberitahukan  kepada pihak lainnya secara tertulis  akan mengakhiri  perjanjian  ini sekurang-kurangnya  dalam 
jangka  waktu 60 hari kerja sebelum berakhirnya perjanjian. 

3. Perjanjian Kerjasama Layanan Penerimaan Pembayaran Produk Multibiller No. Pihak Pertama : 
011701/PKS/MPA/XVII, No. Pihak Kedua: 01/HDI/PKS/0117 tanggal 09 Januari 2017, antara PT. Mitra Pratama 
Adinata berkedudukan di Jakarta Barat diwakili oleh Arlinda (Direktur Utama), selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” 
dengan Perseroan diwakili oleh Edwin Hosan (Direktur), selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA” , dimana PIHAK 
PERTAMA suatu perusahaan yang bergerak dibidang eticket untuk tiket pertunjukan, hiburan, transpotasi, payment 
gateway dan juga switching  provider sebagai media  dan penyedia  sistem  transaksi  elektronik  untuk transaksi 
pembayaran berbagai produk biller atau multibiller dengan merek dagang MPA dengan ini sepakat melakukan 
kerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk melakukan  kerjasama  penerimaan  pembayaran  Tagihan Multibiller 
yang berfungsi sebagai: 

i.   Pengelolaan informasi data tagihan Jasa Multibiller; 
ii.   Pengelolaan informasi dana hasil penagihan jasa Multibiller; 
iii.  Melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem dari waktu ke waktu  dan melakukan penanganan gangguan yang 

terjadi dalam sistem. 
Untuk mewujudkan sistem tersebut, Para Pihak sepakat akan saling melakukan koordinasi beberapa kegiatan sebagai 
berikut: 
i. mengintegrasikan masing-masing sistem jaringan komunikasi data dan sistem aplikasi Online yang dimiliki dan 

dioperasikannya; 
ii.  mempersiapkan dan menyediakan tim teknis dan tim non teknis yang cukup, memadai dan berkompeten. 
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung   sejak  tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh para 
pihak. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian 
ini maka para pihak sepakat bahwa  perjanjian ini diperpanjang secara otomatis,  kecuali salah satu pihak 
memberitahukan  kepada pihak lainnya secara tertulis  akan mengakhiri  perjanjian  ini sekurang-kurangnya  dalam 
jangka  waktu 60 hari kerja sebelum berakhirnya perjanjian. 

 
4. Perjanjian Kerjasama Tentang Penyediaan Layanan Pembayaran PLN dan Multibiller No. BTPN : 

PKS.20/WOW/VI/2016, No. HDI : 02/PKS/HDI-BTPN/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang telah diubah dengan 
Addendum I Perjanjian Kerjasama Tentang Penyediaan Layanan Pembayaran PLN dan Multibiller No. BTPN : 
PKS.010/BBPC/IV/2018, No. HDI : 00102/HDI/PKS/0418 tanggal 06 April 2018 antara PT. Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Achmad Nusyirwan Sugondo (Product & Customer 
Experience Head BTPN Wow) dan Mohammad Reza Rizal (Sales Management BTPN Wow), keduanya bertindak 
berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. SKU.00136/HC-SERV/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya disebut 
“BTPN” dengan Perseroan diwakili oleh Hendra David, ST (Direktur Utama), selanjutnya disebut “HDI”, dimana BTPN 

adalah   perusahaan    yang bergerak dibidang perbankan serta memberikan layanan perbankan antara lain untuk 
informasi keuangan, layanan jasa perbankan, pembian pulsa dan/atau pembayaran tagihan dengan ini bekerjasama 
dengan HDI suatu perusahaan yang bergerak dibidang  teknologi  payment  gateway dan juga  switching  provider 
sebagai media  dan penyedia  sistem  transaksi  elektronik  untuk dapat  melakukan transaksi pembayaran berbagai 
produk biller atau multi biller dengan merk dagang HDI dan sepakat untuk mengatur mengenai kerjasama penyediaan 
layanan pembayaran PLN dan multibiller yang telah bekerjasama dengan BTPN untuk kepentingan pembayaran 
tagihan. Lingkup kerjasama meliputi: 
i. Lingkup Kerjasama dalam  perjanjian   ini  adalah  BTPN bertindak selaku penyedia layanan penerimaan 

pembayaran Biller untuk dapat melakukan layanan reload dan pembayaran tagihan Builler melalui Channel HDI 
untuk area layanan Biller di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia 

ii. Kerjasama dalam perjanjian ini dapat diperluas atas dasar kesepakatan para pihak untuk penambahan Biller 
lainnya selain dari yang telah disepakati dalam perjanjian ini   

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 
08 Juni 2018. Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi setiap tahunnya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 
yang sama secara otomatis jika tidak terdapat pengakhiran oleh salah satu pihak. Apabila salah satu pihak 
menghendaki perubahan jangka waktu atas perjanjian ini dengan ketentuan harus memberitahukan maksud perubahan 
tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan perjanjian yang 
dikehendaki. 
 

5. Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Penerimaan Tagihan Multibiller No. Pihak Pertama : 025/PKS-
PPOB/MB/GSP-HDI/III/2018, No. Pihak Kedua: .0303/PKS/INTHDI-GSP/2018 tanggal 29 Maret 2019, antara PT. 
Gerbang Sinergi Prima berkedudukan di Bandung diwakili oleh Arifin Syah (Direktur Utama), selanjutnya disebut “PIHAK 
PERTAMA” dengan Perseroan diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama), selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”, 
dimana PIHAK PERTAMA suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa IT dan Switching Gateway. Dalam 
kegiatannya selaku switching hulu, merupakan pengembang sistem transaksi berupa aplikasi berupa aplikasi dan 
konsultasi dari mulai penyediaan dan pengelolaan data center sampai dengan aplikasi untuk keperluan transaksi 
termasuk transportasi datanya dengan ini sepakat melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan  
kerjasama  penerimaan  pembayaran  Tagihan Multibiller yang berfungsi sebagai: 

i.   Pengelolaan informasi data tagihan Jasa Multibiller; 
ii.   Pengelolaan informasi dana hasil penagihan jasa Multibiller; 
iii.  Melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem dari waktu ke waktu  dan melakukan penanganan gangguan 

yang terjadi dalam sistem. 
 

Harga dan Produk Imbalan Jasa 
i. Atas dasar kesepakatan dan persetujuan bersama maka PARA PIHAK menetapkan harga beli setiap item produk 

multibiller berikut imbalan jasa atau fee atas transaksi yang  dilakukan  oleh  PIHAK  KEDUA.   
ii. Harga produk berikut besaran imbalan jasa tersebut dapat diperbaharui dan dirubah mempertimbangkan dinamika 

usaha, perubahan kebijakan   dari   biller dan atau karena alasan   lain yang   membuat pentingnya perubahan 
harga produk tersebut dilakukan. Setiap terjadinya perubahan fee atau    harga    produk    Multibiller     maka    
PIHAK PERTAMA akan melakukan   pemberitahuan    secara   resmi pada web report pada saat perubahan   
dimaksud   diketahui   oleh PIHAK PERTAMA. 

 
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung   sejak  tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh para 
pihak. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini 
maka para pihak sepakat bahwa  perjanjian ini diperpanjang secara otomatis, kecuali salah satu pihak memberitahukan  
kepada pihak lainnya secara tertulis  akan mengakhiri  perjanjian  ini sekurang-kurangnya  dalam jangka  waktu 60 hari 
kerja sebelum berakhirnya perjanjian. 

 
6. Perjanjian Kerjasama Pemasaran No.IDL-PKS/002/15/02/16 tanggal 8 April 2016, antara PT. Indigo Loka Indonesia 

berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Elyna Sutanto (Direktur Utama), selanjutnya disebut “Indoloka” dengan 
Perseroan diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama), selanjutnya disebut “HDI” dimana Indoloka adalah penyedia 
layanan jasa sewa kendaraan secara online yang melayani seluruh wilayah Indonesia yang dengan berdasarkan izin 
yang dimilikinya dan HDI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang online travel agent yang memiliki sistem 
keagenan B2B dengan nama HDI yang digunakan oleh mitra HDI yang beroperasi diseluruh wilayah Indonesia dengan 
ini kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama pemasaran dimana Indoloka menyediakan layanan sewa mobil di 
semua kota di Indonesia sesuai yang telah ditetapkan oleh Indoloka dan HDI dapat melakukan request kota baru diluiat 
list yang telah ditetapkan poelh Indoloka  untuk dipasarkan oleh Mitra Penjualan HDI dan afiliasinya yang melakukan 
pemesanan sewa mobil melalui Mitra HDI HDI akan melakukan pemasaran terkait dengan Perjanjian ini pada seluruh 
afiliasi HDI dengan menyediakan layanan sewa mobil Indoloka pada sistem HDI menggunakan API (Aplication 
Programing Interface) Indoloka. 
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Indoloka berkewajiban memberikan komisi kepada HDI sebesar 10% dari nilai transaksi sewa mobil tidak termausk biaya 
tambahan yang dibayarkan langsung oleh pelanggan kepada sopir Indoloka seperti yang telah ditetapkan oleh Indoloka. 
Komisi akan mengurangi pemotongan nilai deposit. 

 
Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun terhitung efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan otomatis diperpanjang 
setiap tahunnya jika tidak ada konfirmasi pengakhiran perjanjian dari kedua belah pihak 

 
7. Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Tagihan Pembayaran Biller No. Pihak Pertama: 

05/PKS/HDIMCE/III/2016, No. Pihak Kedua: 128/XI/PKS/ME-2016 tanggal 29 Maret 2016, antara Perseroan diwakili oleh 
Hendra David (Direktur Utama), selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” dengan PT Mitracomm Ekasarana 
berkedudukan di Jakarta Utara diwakili oleh Go Kiong Hwoo (Direktur), selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA” dimana 
PIHAK PERTAMA dalam hal ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembayaran online dan PIHAK KEDUA 
dalam hal ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa pengelolaan transaksi keuangan dengan 
fokus penyelenggara layanan switching, layanan aggregator dan penyelesaian layanan prepaid serta pembayaran bagi 
seluruh entitas bisnis terutama institusi/lembaga keuanga dimana PIHAK KEDUA selaku agreegator yang ditujuk oleh 
biller sepakat melakukan kerjasama untuk dapat melakukan layanan pembayaran biller melalui layanan channel PIHAK 
PERTAMA di mitra-mitra yang telah bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dengan persetujuan dari biller 

 
PIHAK PERTAMA wajib memberikan deposit untuk transaksi ke rekening biller minimal Rp10.000.000, dan tidak bisa 
dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA apabila kerjasama ini berakhir, deposit ini dapat digunakan untuk transaksi 
hingga batas saldo 0 (nol). Setiap transaksi yang dilakukan PIHAK PERTAMA hanya terbataspada jumlah deposit yang 
telah disetorkan kepada biller, dan biller berhak memblokir transaksi jika deposit PIHAK PERTAMA sudah tidak 
ada/dibawah kuota yang disepakati tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh biaya 
transaksi yang dibebankan menjadi biaya adminsitrasi 

 
Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun terhitung efektif sejak tanggal 23 Maret 2016 hingga tanggal 29 Maret 2019 dan 
akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama jika tidak ada pemutusan dari masing-masing pihak. 

 
8. Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Sistem Online Real Time Pembayaran Tagihan Listrik No. No.3/SNT-HDI/PPOB-

SOR/LISTRIK/2015 tanggal 30 Oktober 2015, antara PT Solusi Negeri Teknologi (Sinergi) diwakili oleh Afni Nirmalasari 
(Direktur Utama), selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” dengan Perseroan diwakili oleh Hendra David (Direktur 
Utama), selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”. Dimana PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang IT dan perdagangan umum, dalam hal ini merupakan pihak yang menyediakan layanan pembayaran tagihan 
listrik secara online, yang telah bekerja sama dengan PT. Bank. BNI Syariah (“Bank”) dimana terkait layanan tersebut 
Bank telah bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) dan PIHAK KEDUA dalam hal ini 
disebut sebagai Collecting Agent merupakan pengelola payment point yang bertindak 
menerima/mengumpulkan/mengelola dana tagihan dari tiap-tiap payment point dimana para pihak sepakat melakukan 
kerjasama pelaksanaan system online pembayaran tagihan listrik sebagai berikut: 
i. Pengelolaan informasi dan data tagihan listrik. 
ii. Pengelolaan dana hasil pembayaran tagihan 
iii. Pengintegrasian sistem yang dimiliki para pihak sehingga berfungsi dan beroperasi dengan baik serta terjalin 

interkoneksi dengan infrastruktur yang dimiliki oleh biller dan Bank. 
 

Biaya administrasi yang dipungut dari pelanggan menjadi hak PIHAK KEDUA adalah paling rendah Rp. 1.500,- dan paling 
tinggi sebesar Rp. 5.000,- untuk setiap transaksi berhasil. Pengaturan dan penerapan variasi biaya administrasi untuk 
downline atau mitra PIHAK KEDUA adalah menajdi kewenangan PIHAK KEDUA. Imbalan jasa yang diberikan oleh 
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas transaksi ditentukan sebagai berikut : 
i.  1 sampai 133.333 transaksi per hari sebesar Rp. 90,-  untuk setiap transaksi berhasil. 
ii.  Diatas 133.333 transaksi per hari sebesar Rp115 untuk setiap transaksi berhasil. 
iii. Pembayaran imbalan jasa dilakukan secara langsung H+1 ke rekening bank PIHAK KEDUA 

 
Perjanjian ini berlaku untuk jnagka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 
Oktober 2016. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri 
perjanjian ini maka para pihak sepakat bahwa  perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang 
sama, kecuali salah satu pihak memberitahukan  kepada pihak lainnya secara tertulis  akan mengakhiri  perjanjian  ini 
sekurang-kurangnya  dalam jangka  waktu 60 hari kerja sebelum berakhirnya perjanjian. 
 

9. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik No. Pihak Pertama: PKS/VSIHDI/110402/XVI 
dan No. Pihak Kedua: 25/PKS/HDI-VSI/IV/2016 tanggal 11 Januari 2016, antara PT. Valuestream International 
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Indoloka berkewajiban memberikan komisi kepada HDI sebesar 10% dari nilai transaksi sewa mobil tidak termausk biaya 
tambahan yang dibayarkan langsung oleh pelanggan kepada sopir Indoloka seperti yang telah ditetapkan oleh Indoloka. 
Komisi akan mengurangi pemotongan nilai deposit. 

 
Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun terhitung efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan otomatis diperpanjang 
setiap tahunnya jika tidak ada konfirmasi pengakhiran perjanjian dari kedua belah pihak 

 
7. Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Tagihan Pembayaran Biller No. Pihak Pertama: 

05/PKS/HDIMCE/III/2016, No. Pihak Kedua: 128/XI/PKS/ME-2016 tanggal 29 Maret 2016, antara Perseroan diwakili oleh 
Hendra David (Direktur Utama), selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” dengan PT Mitracomm Ekasarana 
berkedudukan di Jakarta Utara diwakili oleh Go Kiong Hwoo (Direktur), selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA” dimana 
PIHAK PERTAMA dalam hal ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembayaran online dan PIHAK KEDUA 
dalam hal ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa pengelolaan transaksi keuangan dengan 
fokus penyelenggara layanan switching, layanan aggregator dan penyelesaian layanan prepaid serta pembayaran bagi 
seluruh entitas bisnis terutama institusi/lembaga keuanga dimana PIHAK KEDUA selaku agreegator yang ditujuk oleh 
biller sepakat melakukan kerjasama untuk dapat melakukan layanan pembayaran biller melalui layanan channel PIHAK 
PERTAMA di mitra-mitra yang telah bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dengan persetujuan dari biller 

 
PIHAK PERTAMA wajib memberikan deposit untuk transaksi ke rekening biller minimal Rp10.000.000, dan tidak bisa 
dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA apabila kerjasama ini berakhir, deposit ini dapat digunakan untuk transaksi 
hingga batas saldo 0 (nol). Setiap transaksi yang dilakukan PIHAK PERTAMA hanya terbataspada jumlah deposit yang 
telah disetorkan kepada biller, dan biller berhak memblokir transaksi jika deposit PIHAK PERTAMA sudah tidak 
ada/dibawah kuota yang disepakati tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh biaya 
transaksi yang dibebankan menjadi biaya adminsitrasi 

 
Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun terhitung efektif sejak tanggal 23 Maret 2016 hingga tanggal 29 Maret 2019 dan 
akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama jika tidak ada pemutusan dari masing-masing pihak. 

 
8. Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Sistem Online Real Time Pembayaran Tagihan Listrik No. No.3/SNT-HDI/PPOB-

SOR/LISTRIK/2015 tanggal 30 Oktober 2015, antara PT Solusi Negeri Teknologi (Sinergi) diwakili oleh Afni Nirmalasari 
(Direktur Utama), selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” dengan Perseroan diwakili oleh Hendra David (Direktur 
Utama), selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”. Dimana PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang IT dan perdagangan umum, dalam hal ini merupakan pihak yang menyediakan layanan pembayaran tagihan 
listrik secara online, yang telah bekerja sama dengan PT. Bank. BNI Syariah (“Bank”) dimana terkait layanan tersebut 
Bank telah bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) dan PIHAK KEDUA dalam hal ini 
disebut sebagai Collecting Agent merupakan pengelola payment point yang bertindak 
menerima/mengumpulkan/mengelola dana tagihan dari tiap-tiap payment point dimana para pihak sepakat melakukan 
kerjasama pelaksanaan system online pembayaran tagihan listrik sebagai berikut: 
i. Pengelolaan informasi dan data tagihan listrik. 
ii. Pengelolaan dana hasil pembayaran tagihan 
iii. Pengintegrasian sistem yang dimiliki para pihak sehingga berfungsi dan beroperasi dengan baik serta terjalin 

interkoneksi dengan infrastruktur yang dimiliki oleh biller dan Bank. 
 

Biaya administrasi yang dipungut dari pelanggan menjadi hak PIHAK KEDUA adalah paling rendah Rp. 1.500,- dan paling 
tinggi sebesar Rp. 5.000,- untuk setiap transaksi berhasil. Pengaturan dan penerapan variasi biaya administrasi untuk 
downline atau mitra PIHAK KEDUA adalah menajdi kewenangan PIHAK KEDUA. Imbalan jasa yang diberikan oleh 
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas transaksi ditentukan sebagai berikut : 
i.  1 sampai 133.333 transaksi per hari sebesar Rp. 90,-  untuk setiap transaksi berhasil. 
ii.  Diatas 133.333 transaksi per hari sebesar Rp115 untuk setiap transaksi berhasil. 
iii. Pembayaran imbalan jasa dilakukan secara langsung H+1 ke rekening bank PIHAK KEDUA 

 
Perjanjian ini berlaku untuk jnagka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 
Oktober 2016. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri 
perjanjian ini maka para pihak sepakat bahwa  perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang 
sama, kecuali salah satu pihak memberitahukan  kepada pihak lainnya secara tertulis  akan mengakhiri  perjanjian  ini 
sekurang-kurangnya  dalam jangka  waktu 60 hari kerja sebelum berakhirnya perjanjian. 
 

9. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik No. Pihak Pertama: PKS/VSIHDI/110402/XVI 
dan No. Pihak Kedua: 25/PKS/HDI-VSI/IV/2016 tanggal 11 Januari 2016, antara PT. Valuestream International 

berkedudukan di Bandung diwakili oleh Muhammad Zamrudin Solichin (Direktur Utama), selanjutnya disebut “PIHAK 
PERTAMA” dengan PT. HDI diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama), selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA” dengan 
syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut : 

 
a. PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Teknologi Informasi Perbankan yang 

menyediakan layanan transaksi pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya yang dikeluarkan oleh PLN di 
Wilayah Kerja Negara Kesatuan Republik Indonesia dan PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang teknologi switching provider sebagai media dan penyedia sistem transaksi elektronik untuk dapat 
melakukan transaksi pembayaran berbagai produk biller dan multibiller, dimana para pihak sepakat melakukan 
kerjasama pelaksanaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara online untuk kemudahan transaksi 
pembayaran pelanggan PIHAK PERTAMA melalui loket yang direkomendasikan dan dikelola oleh PIHAK KEDUA  

 
b. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini PIHAK KEDUA berhak memperoleh tarif cashback dari nominal 

transaksi baik untuk pembayaran PLN Prepaid, PLN Postpaid dan PLN Non Taglis sebesar Rp. 250,- per-transaksi 
 

c. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal 30 Juni 2018. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak 
yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini maka para pihak sepakat bahwa perjanjian ini diperpanjang secara 
otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali salah satu pihak memberitahukan  kepada pihak lainnya secara tertulis  
akan mengakhiri  perjanjian  ini sekurang-kurangnya  dalam jangka  waktu 30 hari kerja sebelum berakhirnya perjanjian. 

 
10. Perjanjian Distribusi Developer Google Play tanggal 01 November 2015 antara Google LLC, suatu perusahan yang 

didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware dengan tempat bisnis utama di 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, Amerika Serikat berikut dengan entitas Google yaitu Google Ireland Limited dan  Google 
Commerce Limited yang didirikan berdasarkan hukum Irlandia atau Google Asia Pacific Pte. Limited, perusahaan yang 
didirikan berdasarkan hukum Singapura, selanjutnya disebut “Google” dengan Perseroan selanjutnya disebut 
“Developer”, dimana telah disepakati membentuk perjanjian yang mengikat secara hukum antara Perseroan dan Google 
sehubungan dengan penggunaan Developer atas Google Play untuk mendistribusikan Produk yaitu software, konten, 
materi digital, layanan, serta item lainnya yang disediakan oleh Developer melalui Konsol Play yaitu Konsol Google Play 
dan fitur online atau layanan lainnya yang disediakan oleh Google untuk Developer. Developer juga terikat kontrak 
dengan entitas Google yang berlaku berdasarkan tempat yang telah dipilih oleh Developer untuk mendistribusikan 
Produk Developer. Developer memahami bahwa Google akan, hanya atas petunjuk Developer menampilkan dan 
membuat Produk Developer tersedia untuk dilihat, didownload, serta dibeli oleh pengguna. Untuk menggunakan Google 
Play guna mendistribusikan Produk, Developer menyetujui Perjanjian ini dan akan menyediakan serta menjaga informasi 
yang akurat dan lengkap di Konsol Play.. Google tidak akan mengizinkan distribusi Produk Developer melalui Google 
Play, dan Developer tidak dapat menyetujui perjanjian ini, kecuali Developer sudah terverifikasi sebagai developer yang 
bereputasi baik. 

 
Perjanjian ini meliputi Produk Developer yang dapat diakses pengguna secara gratis dan Produk Developer yang 
mengharuskan pengguna untuk membayar agar dapat mengaksesnya. Agar dapat menagih biaya untuk Produk 
Developer dan menerima pembayaran untuk Produk yang didistribusikan melalui Google Play, Developer harus memiliki 
akun pembayaran yang valid berdasarkan perjanjian terpisah dengan pemroses pembayaran, disetujui oleh pemroses 
pembayaran untuk Akun Pembayaran, dan mengelola akun tersebut dengan baik. Jika ada pertentangan antara 
perjanjian pemroses pembayaran Developer dan Perjanjian ini, persyaratan Perjanjian ini yang akan berlaku. Developer 
juga dapat memilih untuk menyediakan Produk secara gratis. Jika Produk gratis, Developer tidak akan dikenakan Biaya 
Transaksi. Untuk menghindari biaya yang tidak terduga kepada pengguna, Developer menyetujui bahwa Produk yang 
awalnya ditawarkan gratis kepada pengguna akan tetap gratis. Biaya tambahan apa pun hanya akan dikenakan melalui 
versi tambahan atau alternatif dari Produk. 
 
Pemberian Lisensi 
i.  Developer memberikan lisensi tidak eksklusif, berlaku di seluruh dunia, dan bebas royalti kepada Google untuk: 

memperbanyak, menjalankan, menampilkan, menganalisis, dan menggunakan Produk PT. Hensel Davest 
Indonesia sehubungan dengan (a) operasional dan pemasaran Google Play; (b) pemasaran perangkat dan 
layanan yang mendukung penggunaan Produk; (c) melakukan peningkatan kualitas terhadap Google Play, Konsol 
Play, serta platform Android; dan (d) memeriksa kepatuhan terhadap Perjanjian serta Kebijakan Program 
Developer ini. 

ii.  Developer memberikan lisensi tidak eksklusif dan bebas royalti kepada Google untuk mendistribusikan Produk 
Developer dengan cara yang ditunjukkan di Konsol Play. 

iii.  Developer memberikan lisensi tidak eksklusif, yang berlaku di seluruh dunia, dan berlaku seterusnya kepada 
pengguna untuk menjalankan, menampilkan, dan menggunakan Produk. Pengguna dapat termasuk, namun tidak 
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terbatas pada, grup keluarga dan anggota keluarga yang akunnya digabungkan bersama untuk membuat grup 
keluarga. Grup keluarga di Google Play akan tunduk pada batasan yang wajar, yang didesain untuk mencegah 
penyalahgunaan fitur berbagi keluarga. Pengguna dalam grup keluarga dapat membeli 1 salinan Produk (kecuali 
jika dilarang, misalnya untuk Produk langganan dan dalam aplikasi) dan membagikannya kepada anggota keluarga 
lainnya dalam grup keluarga. Jika, dalam Konsol Play, Developer memilih untuk mengizinkan pengguna 
membagikan Produk yang telah dibeli sebelumnya, otorisasi yang Developer berikan terkait pembagian pembelian 
oleh pengguna tersebut tunduk pada Perjanjian ini. Jika Developer menginginkannya, Developer dapat 
menyertakan perjanjian lisensi pengguna akhir (EULA) terpisah pada Produk Developer yang akan mengatur hak 
pengguna pada Produk, namun, dengan batasan bahwa jika EULA bertentangan dengan Perjanjian ini, maka 
Perjanjian inilah yang akan menggantikan EULA. 

Pengakhiran Perjanjian  
i. Perjanjian ini akan terus berlaku sampai dihentikan, tunduk pada persyaratan yang tetap berlaku yang ditetapkan 

sesuai kespeakatan Developer atau Google. 
ii. Jika Developer ingin menghentikan Perjanjian ini, Developer akan membatalkan publikasi semua Produk Developer 

dan menghentikan penggunaan Developer atas Konsol Play serta kredensial developer apa pun yang terkait. 
iii. Google dapat menghentikan Perjanjian ini dengan Developer untuk alasan apa pun melalui pemberitahuan tertulis 

yang dikirimkan dalam waktu tiga puluh (30) hari sebelumnya. Selain itu, Google dapat, kapan saja, segera 
menangguhkan atau menghentikan Perjanjian ini dengan Developer jika (a) Developer melanggar ketentuan apa 
pun dari Perjanjian ini, perjanjian kerahasiaan apa pun, atau perjanjian lainnya terkait dengan Google Play atau 
platform Android; (b) Google diwajibkan melakukannya berdasarkan hukum; (c) Developer tidak lagi menjadi 
developer resmi, developer bereputasi baik, atau dilarang menggunakan software Android; atau (d) Google 
memutuskan untuk tidak lagi menyediakan Google Play. 

iv. Setelah Perjanjian ini dihentikan, Google tidak akan mendistribusikan Produk Developer, namun dapat menyimpan 
dan menggunakan salinan Produk untuk dukungan Google Play dan platform Android. 

PERJANJIAN SEWA MENYEWA 
 
1. Perjanjian Sewa Menyewa di Gedung Perkantoran EightyEight@Kasablanka (Tower A) tanggal 8 Februari 2018 yang 

dibuat dibawah tangan antara PT. Elite Prima Hutama berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh A. Stefanus Ridwan 
S (Direktur Utama) dan A. Irwan Sendjaja (Direktur) selanjutnya disebut “Pemberi Sewa” dengan Perseroan diwakili oleh 
Hendra David (Direktur Utama) selanjutnya disebut “Penyewa”, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut: 
a. Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sepakat untuk menyewa kepada 

Pihak Pertama ruangan di Gedung Perkantoran EightyEight@Kasablanka (Tower A), Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 
Selatan dengan uraian : 
i. Lantai dan Unit : 28 # C 
ii. Luas (Semi Gross) : 119 M2  

b. Jangka waktu fit-out dan sewa  
i. Jangka waktu fit-out mulai tanggal 8 Januari 2018 berkahir tanggal 7 Februari 2018 
ii. Jangka sewa mulai tanggal 8 Februari 2018 berkahir tanggal 7 Februari 2021 

c. Uang sewa, uang jaminan dan koneksi telepon 
i. Uang sewa: 

- Uang sewa : Rp. 200.000,-.(dua ratus ribu rupiah)/m2/bulan 
- Uang sewa yang harus dibayarkan 3 bulan dimuka :  Rp. 71.400.000,-. (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu 

rupiah). 
- Uang jaminan : Rp. 71.400.000,-. (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). 
Seluruh pembayaran dikenakan PPN yang berlaku, potongan pajak dikurangkan dari jumlah pokok oleh penyewa  

ii. Koneksi telepon: 
- Uang jaminan saluran telepon: Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupih) /saluran (saluran IDD) dan Rp. 2.500.000,-

. (dua juta lima ratus ribu rupiah)/saluran (saluran local) 
- Pemasangan saluran telepon : Rp. 600.000,-.(enam ratus ribu rupiah) /saluran 
- Biaya penyambungan kembali : Rp. 500.000,-.(lima ratus ribu rupiah) /saluran  

d. Jasa pengelola gedung, parkir, kartu akses, kunci eksekutif toilet dan listrik 
i. Iuran pengelolaan: 

- Iuran pengelolaan : Rp. 44.500,-.(empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) /m2/bulan 
- Iuran pengelolaan yang harus dibayarkan 3 bulan dimuka :  Rp. 15.886.500,-.(lima belas juta delapan ratus 

delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) 
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terbatas pada, grup keluarga dan anggota keluarga yang akunnya digabungkan bersama untuk membuat grup 
keluarga. Grup keluarga di Google Play akan tunduk pada batasan yang wajar, yang didesain untuk mencegah 
penyalahgunaan fitur berbagi keluarga. Pengguna dalam grup keluarga dapat membeli 1 salinan Produk (kecuali 
jika dilarang, misalnya untuk Produk langganan dan dalam aplikasi) dan membagikannya kepada anggota keluarga 
lainnya dalam grup keluarga. Jika, dalam Konsol Play, Developer memilih untuk mengizinkan pengguna 
membagikan Produk yang telah dibeli sebelumnya, otorisasi yang Developer berikan terkait pembagian pembelian 
oleh pengguna tersebut tunduk pada Perjanjian ini. Jika Developer menginginkannya, Developer dapat 
menyertakan perjanjian lisensi pengguna akhir (EULA) terpisah pada Produk Developer yang akan mengatur hak 
pengguna pada Produk, namun, dengan batasan bahwa jika EULA bertentangan dengan Perjanjian ini, maka 
Perjanjian inilah yang akan menggantikan EULA. 

Pengakhiran Perjanjian  
i. Perjanjian ini akan terus berlaku sampai dihentikan, tunduk pada persyaratan yang tetap berlaku yang ditetapkan 

sesuai kespeakatan Developer atau Google. 
ii. Jika Developer ingin menghentikan Perjanjian ini, Developer akan membatalkan publikasi semua Produk Developer 

dan menghentikan penggunaan Developer atas Konsol Play serta kredensial developer apa pun yang terkait. 
iii. Google dapat menghentikan Perjanjian ini dengan Developer untuk alasan apa pun melalui pemberitahuan tertulis 

yang dikirimkan dalam waktu tiga puluh (30) hari sebelumnya. Selain itu, Google dapat, kapan saja, segera 
menangguhkan atau menghentikan Perjanjian ini dengan Developer jika (a) Developer melanggar ketentuan apa 
pun dari Perjanjian ini, perjanjian kerahasiaan apa pun, atau perjanjian lainnya terkait dengan Google Play atau 
platform Android; (b) Google diwajibkan melakukannya berdasarkan hukum; (c) Developer tidak lagi menjadi 
developer resmi, developer bereputasi baik, atau dilarang menggunakan software Android; atau (d) Google 
memutuskan untuk tidak lagi menyediakan Google Play. 

iv. Setelah Perjanjian ini dihentikan, Google tidak akan mendistribusikan Produk Developer, namun dapat menyimpan 
dan menggunakan salinan Produk untuk dukungan Google Play dan platform Android. 

PERJANJIAN SEWA MENYEWA 
 
1. Perjanjian Sewa Menyewa di Gedung Perkantoran EightyEight@Kasablanka (Tower A) tanggal 8 Februari 2018 yang 

dibuat dibawah tangan antara PT. Elite Prima Hutama berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh A. Stefanus Ridwan 
S (Direktur Utama) dan A. Irwan Sendjaja (Direktur) selanjutnya disebut “Pemberi Sewa” dengan Perseroan diwakili oleh 
Hendra David (Direktur Utama) selanjutnya disebut “Penyewa”, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut: 
a. Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sepakat untuk menyewa kepada 

Pihak Pertama ruangan di Gedung Perkantoran EightyEight@Kasablanka (Tower A), Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 
Selatan dengan uraian : 
i. Lantai dan Unit : 28 # C 
ii. Luas (Semi Gross) : 119 M2  

b. Jangka waktu fit-out dan sewa  
i. Jangka waktu fit-out mulai tanggal 8 Januari 2018 berkahir tanggal 7 Februari 2018 
ii. Jangka sewa mulai tanggal 8 Februari 2018 berkahir tanggal 7 Februari 2021 

c. Uang sewa, uang jaminan dan koneksi telepon 
i. Uang sewa: 

- Uang sewa : Rp. 200.000,-.(dua ratus ribu rupiah)/m2/bulan 
- Uang sewa yang harus dibayarkan 3 bulan dimuka :  Rp. 71.400.000,-. (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu 

rupiah). 
- Uang jaminan : Rp. 71.400.000,-. (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). 
Seluruh pembayaran dikenakan PPN yang berlaku, potongan pajak dikurangkan dari jumlah pokok oleh penyewa  

ii. Koneksi telepon: 
- Uang jaminan saluran telepon: Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupih) /saluran (saluran IDD) dan Rp. 2.500.000,-

. (dua juta lima ratus ribu rupiah)/saluran (saluran local) 
- Pemasangan saluran telepon : Rp. 600.000,-.(enam ratus ribu rupiah) /saluran 
- Biaya penyambungan kembali : Rp. 500.000,-.(lima ratus ribu rupiah) /saluran  

d. Jasa pengelola gedung, parkir, kartu akses, kunci eksekutif toilet dan listrik 
i. Iuran pengelolaan: 

- Iuran pengelolaan : Rp. 44.500,-.(empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) /m2/bulan 
- Iuran pengelolaan yang harus dibayarkan 3 bulan dimuka :  Rp. 15.886.500,-.(lima belas juta delapan ratus 

delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) 

- Uang jaminan : Rp. 15.886.500,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) 
- Layanan tambahan (jika diminta): Rp. 250.000,-.(dua ratus lima puluh ribu rupiah)/jam/penyewa/lantai  
Seluruh pembayaran dikenakan PPN yang berlaku, potongan pajak dikurangkan dari jumlah pokok oleh penyewa  

ii. Parkir: 
- Parkir reserved: Rp.12.000.000,. (dua belas juta rupiah)/mobil/tahun 
- Parkir unreserved: Rp.6.900.000,-.(enam juta sembilan ratus ribu rupiah)/mobil/tahun 
Pembayaran belum termasuk PPN dan harus dibayarkan setahun dimuka 

iii. Kartu akses lobby lift akan disediakan oleh Pemberi Sewa dengan rasio 1 kartu akses untuk setiap 10 (sepuluh) 
m2 

iv. Kunci eksekutif toilet akan disediakan oleh Pemberi Sewa dengan ratio 1 kunci untuk setiap 200 (dua ratus) m2 
v. Jika Penyewa membutuhkan membutuhkan suplly tenaga listrik tambahan di ruangn sewa maka Penyewa 

dikenakan biaya Rp.1.200,-.(seribu dua ratus rupiah)/VA (belum termasuk PPN).  
 
2. Surat perjanjian Kontrak Sewa Ruang Kantor No. 01/THP-HDI/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat dibawah 

tangan antara PT. Alfa Anugerah Phinisi selaku pemilik Traveller$ Hotel Phinisi diwakili Helny Rifandy Jauwcob selaku 
“Pihak Pertama” dengan Perseroan diwakili oleh Edwin Hosan selaku “Pihak Kedua” dengan dengan syarat dan 
ketentuan antara lain sebagai berikut: 
a. Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sepakat untuk menyewa kepada 

Pihak Pertama  yaitu di Lantai 12 Traveller$ Hotel Phinisi dengan luas ruangan + 96 (sembilan puluh enam) M2, 
terletak di Jl. Lamadukkeleng No.59, Kota Makassar yang merupakan milik Pihak Pertama 

b. Jangka waktu sewa selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019. 
Pihak Kedua harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama sekurang-kurangnya 1 minggu 
sebelum kontrak berakhir dalam hal Pihak Kedua ingin memperpanjang kontrak. Jika tidak ada pemberitahuan secara 
tertulis maka kontrak dianggap akan diperpanjangan selama 1 (satu) tahun selanjutnya. 

c. Pembayaran harga kontrak dibayarkan bulanan senilai Rp.5.000.000,-.(lima juta rupiah)/bulan  
 

Perjanjian tersebut telah diperpanjang dengan Perpanjangan Kontrak Sewa Ruangan Kantor No. 012/THP-HDI/IV/2019 
tanggal 22 April 2019 yang dibuat dibawah tangan antara PT. Alfa Anugerah Phinisi selaku pemilik Traveller$ Hotel 
Phinisi diwakili Helny Rifandy Jauwcob selaku “Pihak Pertama” dengan Perseroan diwakili oleh Hendra David (Direktur 
Utama) selaku “Pihak Kedua” dengan dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut: 
a.  Para pihak sepakat untuk mengadakan perpanjangan masa sewa untuk jangka waktu 5 tahun yang terhitung sejak 

tanggal 09 Januari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 09 Januari 2024  
b. Hal-hal yang tidak diubah dengan perjanjian perpanjangan ini tetap akan berlaku dan mengikat para pihak 

 
CERTIFICATE SUBSCRIBER AGREEMENT 

 
Dalam rangka penerbitan sertifikat elektronik atas produk-produknya, Perseroan telah menandatangani Certificate Subscriber 
Agreement tanggal 03 Februari 2017 dengan Comodo CA Limited suatu perusahaan berbadan hukum United Kingdom 
(Kerajaan Inggris) selanjutnya disebut “Comodo” dengan Perseroan selanjutnya disebut “Subscriber (Pelanggan)” dengan 
syarat dan ketentuan antara lain sebagai 
a. Comodo akan menerbitkan sertifikat elektronik (“Sertifikat”) yang dipesan Pelanggan sesuai dengan permintaan 

Pelanggan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pelanggan dalam hal permintaan penerbitan Sertifikat tersebut tidak 
ditolak oleh Comodo. Perjanjian ini berlaku untuk beberapa permintaan Sertifikat di masa mendatang dan Sertifikat apa 
pun yang dihasilkan, pertimbangan kapan Sertifikat diminta untuk diterbitkan atas permintaan Pelanggan 

b.  Setelah penerbitan, Comodo memberikan kepada Pelanggan lisensi yang dapat dibatalkan, non-eksklusif, dan tidak dapat 
dialihkan untuk menggunakan Sertifikat yang diterbitkan pada server yang menghosting nama domain yang tercantum 
dalam Sertifikat, yang mana untuk Pelanggan domain yang tercantum/terdaftar dalam Sertifikat adalah: 
www.davestpay.com  

c. Pelanggan harus membayar semua biaya yang berlaku untuk Sertifikat yang dipesan sebelum Comodo memvalidasi dan 
mengeluarkan Sertifikat. Biaya untuk Sertifikat yang dipesan disampaikan kepada Pelanggan selama proses aplikasi     

d. Kecuali jika dinyatakan untuk diakhiri sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, perjanjian ini berlaku setelah penerimaan 
Sertifikat oleh Pelanggan dan berakhir selama Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini masih valid 

e. Kedua belah pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan 20 hari kerja sebelumnya kepada pihak lainnya. 
Comodo dapat mengakhiri Perjanjian ini segera tanpa pemberitahuan jika: 
i.  Pelanggan secara material melanggar Perjanjian ini 
ii.  Jika Comodo mencabut Sertifikat sebagaimana diatur dalam Perjnajian ini 
iii. Jika Comodo menolak pemohonan aplikasi Sertifikat yang diajukan Pelanggan 
iv. Comodo tidak dapat memvalidasi Pelanggan yang diajukan oleh Pelanggan, atau 
v. Jika peraturan yang berlaku untuk bisnis ini berubah sehingga mempengaruhi keabsahan Sertifikat yang dipesan oleh 

Pelanggan 
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f.  Setelah pengakhiran Perjanjian, Pelanggan harus membayar jumlah yang masih terhutang untuk Sertifikat dan berhenti 
menggunakan semua Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini. Comodo tidak berkewajiban mengembalikan 
pembayaran apa pun yang dilakukan Pelanggan setelah penghentian Perjanjian ini 

 
PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK BERAFILIASI 

 
1. Perjanjian Hutang Piutang tanggal 19 Februari 2019 antara PT. Davest Artha Propertindo berkedudukan di Gowa diwakili 

oleh Yongnawan Teddy (Direktur) selaku “Pihak Pertama” dengan Perseroan diwakili oleh Edwin Hosan (Direktur) selaku 
“Pihak Kedua” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:  
a. Pihak Pertama telah memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 502.000.000,- dengan plafond 

pinjaman maksimal sejumlah Rp. 1.000.000.000,- yang diberikan dengan cara mentransfer ke rekening bank Pihak 
Kedua   

b. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejka tanggal 19 Februari 2018 dengan masa toleransi 
pengembalian selama 6 bulan, sehingga dengan sendirinya menurut hukum Pihak Kedua harus membayar lunas 
kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 12 Agustus 2019, pelunasan mana meliputi sebesar nilai 
nominal hutang pokok. 

 

2. Surat Perjanjian Komitmen Pembayaran Hutang tanggal 28 Desember 2018 antara Perseroan diwakili oleh Edwin Hosan 
(Direktur) selaku “Pihak Pertama” dengan Hendra David bertempat tinggal di Jl. Veteran Utara No. 256, Kelurahan 
Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar selaku “Pihak Kedua”, dengan syarat dan ketentuan antara lain 
sebagai berikut: 
a. Pihak Kedua telah mendapatkan pinjaman dari Pihak Pertama dengan plafond sebesar Rp. 10.000.000.000,- 

berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 29 Desember 2017 dengan outstanding pinjaman Pihak 
Kedua pertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 6.436.088.978,-. 

b. Pihak Kedua berjanji untuk membayar lunas outstanding pinjaman tersebut kepada Pihak Pertama pada tanggal 31 
Oktober 2019.  

 
M. TRANSAKSI AFILIASI PERSEROAN 
 
Selama 3 (tiga) tahun terakhir Perseroan memiliki transaksi-transaksi afiliasi sebagai berikut: 
 

Pihak Hubungan Jenis Transaksi 
Nilai  

(dalam jutaan Rupiah) Tujuan Transaksi 

2018 2017 2016 
PT Anugerah 
Indonesia 
Sejahtera 

Pemegang 
Saham 

Utang non-usaha - 2.300 
 

- Untuk Uang Muka Setoran 
Modal 

PT Davest 
Artha 
Propertindo 

Afiliasi Utang non-usaha 502 - - untuk operasional Perseroan 

Bpk Hendra 
David 

Direktur Utama 
dan Pemegang 
Saham 

Piutang lain-lain  7.830 10.770 - Pinjaman Perseroan ke Bpk 
Hendra David untuk pembelian 
asset. 

Utang non-usaha 100 - 60.523 Tahun 2016 merupakan 
pembayaran software dari Bpk 
Hendra David ke developer. 
Tahun 2018, merupakan 
pinjaman sementara untuk 
operasional PT Pinjamaja 
Digital Komersial. 

Ibu Selvy 
Hamzano 

Pemegang 
Saham 

Utang pinjaman 931 - - Pinjaman dari Ibu Selvy 
Hamzano untuk operasional 
Perseroan akan tetapi belum di 
lakukan reimbursement dari 
Perseroan. 
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f.  Setelah pengakhiran Perjanjian, Pelanggan harus membayar jumlah yang masih terhutang untuk Sertifikat dan berhenti 
menggunakan semua Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini. Comodo tidak berkewajiban mengembalikan 
pembayaran apa pun yang dilakukan Pelanggan setelah penghentian Perjanjian ini 

 
PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK BERAFILIASI 

 
1. Perjanjian Hutang Piutang tanggal 19 Februari 2019 antara PT. Davest Artha Propertindo berkedudukan di Gowa diwakili 

oleh Yongnawan Teddy (Direktur) selaku “Pihak Pertama” dengan Perseroan diwakili oleh Edwin Hosan (Direktur) selaku 
“Pihak Kedua” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:  
a. Pihak Pertama telah memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 502.000.000,- dengan plafond 

pinjaman maksimal sejumlah Rp. 1.000.000.000,- yang diberikan dengan cara mentransfer ke rekening bank Pihak 
Kedua   

b. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejka tanggal 19 Februari 2018 dengan masa toleransi 
pengembalian selama 6 bulan, sehingga dengan sendirinya menurut hukum Pihak Kedua harus membayar lunas 
kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 12 Agustus 2019, pelunasan mana meliputi sebesar nilai 
nominal hutang pokok. 

 

2. Surat Perjanjian Komitmen Pembayaran Hutang tanggal 28 Desember 2018 antara Perseroan diwakili oleh Edwin Hosan 
(Direktur) selaku “Pihak Pertama” dengan Hendra David bertempat tinggal di Jl. Veteran Utara No. 256, Kelurahan 
Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar selaku “Pihak Kedua”, dengan syarat dan ketentuan antara lain 
sebagai berikut: 
a. Pihak Kedua telah mendapatkan pinjaman dari Pihak Pertama dengan plafond sebesar Rp. 10.000.000.000,- 

berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 29 Desember 2017 dengan outstanding pinjaman Pihak 
Kedua pertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 6.436.088.978,-. 

b. Pihak Kedua berjanji untuk membayar lunas outstanding pinjaman tersebut kepada Pihak Pertama pada tanggal 31 
Oktober 2019.  

 
M. TRANSAKSI AFILIASI PERSEROAN 
 
Selama 3 (tiga) tahun terakhir Perseroan memiliki transaksi-transaksi afiliasi sebagai berikut: 
 

Pihak Hubungan Jenis Transaksi 
Nilai  

(dalam jutaan Rupiah) Tujuan Transaksi 

2018 2017 2016 
PT Anugerah 
Indonesia 
Sejahtera 

Pemegang 
Saham 

Utang non-usaha - 2.300 
 

- Untuk Uang Muka Setoran 
Modal 

PT Davest 
Artha 
Propertindo 

Afiliasi Utang non-usaha 502 - - untuk operasional Perseroan 

Bpk Hendra 
David 

Direktur Utama 
dan Pemegang 
Saham 

Piutang lain-lain  7.830 10.770 - Pinjaman Perseroan ke Bpk 
Hendra David untuk pembelian 
asset. 

Utang non-usaha 100 - 60.523 Tahun 2016 merupakan 
pembayaran software dari Bpk 
Hendra David ke developer. 
Tahun 2018, merupakan 
pinjaman sementara untuk 
operasional PT Pinjamaja 
Digital Komersial. 

Ibu Selvy 
Hamzano 

Pemegang 
Saham 

Utang pinjaman 931 - - Pinjaman dari Ibu Selvy 
Hamzano untuk operasional 
Perseroan akan tetapi belum di 
lakukan reimbursement dari 
Perseroan. 

N. ASET 
 
Tanah dan Bangunan 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan  tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan 
bangunan  
 
Kendaraan Bermotor yang Dikuasai 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa Kendaraan 
Bermotor 
 
Peralatan dan Perlengkapan 

 
Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah peralatan dan perlengkapan berdasarkan Daftar Perlengkapan dan 
Peralatan PT. HDI Periode 2019 tanggal 18 Februari 2019. 
 
Server 
 
Untuk menunjang kegiatan operasional, Perseroan memiliki server yang dengan rincian sebagai berikut: 
 

No Nama Server Jumlah Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Kepemilikan  
1 IBM X3650 1 4-Jul-13      55,000,000  Perseroan 
2 Supermicro SYS-2029P-C1R 1 15-Jul-13      55,000,000  Perseroan 
3 Supermicro SYS-6029P-TR 1 15-Jul-13      55,000,000  Perseroan 

  
Aset Tidak Berwujud 

 
Perseroan memiliki aset tidak berwujud berupaa perangkat lunak (software) dengan rincian sebagai berikut: 
 

No  Nama Aset Produk 

1 ZAHIR SOFTWARE Accounting App 
2 Software Accurate 2.0 Accounting App 
3 Software Switching System POSH DavestPay Backend App 
4 Way4posh System DavestPay Backend App 
5 Software Pulsa DavestPay Biller App 
6 UPGRADE PRO OTOMAX DavestPay Biller App 
7 TRANSFER BCA HADI - SOFTWARE  DavestPay Biller App 
8 Client Sales Monitoring DavestPay.com DavestPay Client Sales 
9 Monitoring Sales DavestPay.com DavestPay Controlling Monitoring Sales 

10 Email Blast Gateway DavestPay Email Blast Module For Marketing 
11 Dropshipper Inserter DavestPay Helper Module Ecommerce 
12 Website Blog, Company Profile DavestPay Marketing Content & HDI Website Profile 
13 Mobile App Android DavestPay DavestPay Mobile App 
14 Mobile App Apple DavestPay DavestPay Mobile App 
15 Adonit jet Mini & Apple Magic DavestPay Mobile App Component 
16 Air Ticketing API Maskapai DavestPay Module Air Ticketing 
17 Addons PPOB 1 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
18 Addons PPOB 2 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
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No  Nama Aset Produk 

19 Gateway Prepaid PLN 1 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
20 Gateway Prepaid PLN 2 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
21 Import Produk Software Pulsa DavestPay Module Quick Import Product 
22 Serial Number Automatic System DavestPay Module Serial Number System 
23 Tracking Order System Dropshipper DavestPay Module Tracking Ecommerce 
24 Struk Website DavestPay Website Struk Printing 
25 Order Symantec Security Site EV PHIBU REZA Security Certificate DavestPay 

 
O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki merek-merek yang saat ini sedang dalam proses pengajuan 
pendaftaran merk kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, yaitu  berdasarkan Formulir Pendaftaran Merek untuk 
merek DAVEST dengan memberikan kuasa kepada Konsultan HKI Mitra Patent berdasarkan pengajuan No. Permohonan: 
J002015003847 tanggal 30 Januari 2015, kelas barang/jasa: 36, nama pemilik merek terdaftar: PT. HDI, uraian jenis 
barang/jasa: jasa-jasa keuangan, jasa-jasa properti, lembaga non bank, pengelolaan tanah dan bangunan, pengiriman uang 
baik manual maupun elektronik, jasa-jasa asuransi, pembayaran rekening secara otomatis, penjualan kompiek perumahan, 
pusat perbelanjaan (real estate). Berdasarkan E-Status Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 
Kementerian Hukum dan HAM R.I., bahwa permohonan pendaftaran merek DAVEST masih dalam status: “pengecekan 
oposisi”. Sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur ketentuan bahwa Merek 
terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu 
pelindungan itu dapat diperpanjang. 

P. ASURANSI 
 
Perseroan saat ini tidak melakukan penutupan asuransikan atas harta kekayaan yang dimiliknya, namun melakukan 
penutupan asuransi kebakaran atas harta kekayaan berupa bangunan yang dimiliki oleh Hendra Gomulya (atau Hendra David) 
dan Selvy Hamzano yang saat ini dijadikan jaminan/agunan atas hutang Perseroan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk dan PT. Bank Central Asia Tbk dengan obyek pertanggungan yang terletak di:  
a. Jl. Adelia No. 3 Komp. Raflesia, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi  
b. Jl. Dg. Tata I Blok IV Komp. Ruko Grand Properti Blok B.1, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalete, Kota 

Makassar, Propinsi Sulawesi 
c. di Jl. Dg. Tata I Blok IV Komp. Ruko Grand Properti Blok A.2, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalete, Kota 

Makassar, Propinsi Sulawesi 
Sehubungan dengan penjaminan tersebut tidak ada kompensasi dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Perseroan kepada 
Hendra Gomulya (atau Hendra David) dan Selvy Hamzano tersebut 
 
Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi tersebut diatas. 
 
Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan 
industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang 
dipertanggungkan. 
 
Q. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara 
perdata lain di Pengadilan Negeri di mana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan 
Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase dihadapan Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban 
pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun 
tuntutan dari pihak manapun. Sedangkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak 
terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di 
Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah 
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No  Nama Aset Produk 

19 Gateway Prepaid PLN 1 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
20 Gateway Prepaid PLN 2 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
21 Import Produk Software Pulsa DavestPay Module Quick Import Product 
22 Serial Number Automatic System DavestPay Module Serial Number System 
23 Tracking Order System Dropshipper DavestPay Module Tracking Ecommerce 
24 Struk Website DavestPay Website Struk Printing 
25 Order Symantec Security Site EV PHIBU REZA Security Certificate DavestPay 

 
O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki merek-merek yang saat ini sedang dalam proses pengajuan 
pendaftaran merk kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, yaitu  berdasarkan Formulir Pendaftaran Merek untuk 
merek DAVEST dengan memberikan kuasa kepada Konsultan HKI Mitra Patent berdasarkan pengajuan No. Permohonan: 
J002015003847 tanggal 30 Januari 2015, kelas barang/jasa: 36, nama pemilik merek terdaftar: PT. HDI, uraian jenis 
barang/jasa: jasa-jasa keuangan, jasa-jasa properti, lembaga non bank, pengelolaan tanah dan bangunan, pengiriman uang 
baik manual maupun elektronik, jasa-jasa asuransi, pembayaran rekening secara otomatis, penjualan kompiek perumahan, 
pusat perbelanjaan (real estate). Berdasarkan E-Status Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 
Kementerian Hukum dan HAM R.I., bahwa permohonan pendaftaran merek DAVEST masih dalam status: “pengecekan 
oposisi”. Sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur ketentuan bahwa Merek 
terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu 
pelindungan itu dapat diperpanjang. 

P. ASURANSI 
 
Perseroan saat ini tidak melakukan penutupan asuransikan atas harta kekayaan yang dimiliknya, namun melakukan 
penutupan asuransi kebakaran atas harta kekayaan berupa bangunan yang dimiliki oleh Hendra Gomulya (atau Hendra David) 
dan Selvy Hamzano yang saat ini dijadikan jaminan/agunan atas hutang Perseroan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk dan PT. Bank Central Asia Tbk dengan obyek pertanggungan yang terletak di:  
a. Jl. Adelia No. 3 Komp. Raflesia, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi  
b. Jl. Dg. Tata I Blok IV Komp. Ruko Grand Properti Blok B.1, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalete, Kota 

Makassar, Propinsi Sulawesi 
c. di Jl. Dg. Tata I Blok IV Komp. Ruko Grand Properti Blok A.2, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalete, Kota 

Makassar, Propinsi Sulawesi 
Sehubungan dengan penjaminan tersebut tidak ada kompensasi dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Perseroan kepada 
Hendra Gomulya (atau Hendra David) dan Selvy Hamzano tersebut 
 
Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi tersebut diatas. 
 
Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan 
industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang 
dipertanggungkan. 
 
Q. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara 
perdata lain di Pengadilan Negeri di mana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan 
Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase dihadapan Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban 
pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun 
tuntutan dari pihak manapun. Sedangkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak 
terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di 
Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah 

dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan 
Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial. tidak terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN), tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak. tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon 
dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga 
dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan 
pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu 
sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya. tidak 
tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan. 
 
R. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN  
 
1. Umum 

 
Perseroan berdiri sejak 2013 sebagai perusahaan yang memproses transaksi untuk multi-biller. Dimulai dari pulsa elektrik 
kemudian mengembangkan usaha ke prepaid listrik dan biller lainnya seperti BPJS dan PDAM. Berfokus di sektor B2B hingga 
di tahun 2015 meluncurkan aplikasi DavestPay untuk menyasar segmen B2C. Saat ini, Perseroan memiliki lebih dari 150.000 
jaringan agen yang tersebar di seluruh Indonesia dan memproses lebih dari 400.000 transaksi dari ratusan produk per harinya. 
 
Perseroan telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang terpercaya dalam hal memproses pembayaran multi-
biller. Dengan dukungan personel yang ahli di bidangnya serta keamanan yang unggul, Perseroan terus berupaya untuk 
berinovasi menciptakan solusi layanan terbaik bagi mitra/agen.  
 
Perseroan memiliki visi untuk menjadi platform teknologi finansial dan sistem perdagangan elektronik menyeluruh bagi individu 
dan pemilik usaha. Sedangkan misi Perseroan adalah mewujudkan masyarakat yang mengadopsi teknologi finansial dengan 
solusi lengkap dan terpadu dari Perseroan.  
 
Berikut ini adalah tabel yang menyajikan informasi mengenai pendapatan berdasarkan produk, serta persentase tersebut 
terhadap jumlah pendapatan : 

 
 

                      (dalam Rupiah dan persen) 

Uraian  

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2018 2017 2016 

Rp % Rp % Rp % 

PLN Nontaglist 46.538.652.777 0,78 125.882.209 0,002                47.965.286  0,002 
PLN Prabayar 5.772.763.351.250 96,16 5.463.040.226.397 99,23     2.142.416.759.082  99,76 
PLN Pascabayar 178.486.762.412 2,97 41.916.565.364 0,76           5.197.506.958  0,24 
Lainnya 5.590.057.101 0,09 472.044.900 0,01 - - 

Total 6.003.378.823.540       100,00  5.505.554.718.870    100,00      2.147.662.231.326       100,00  
 
 
2. Kegiatan Usaha 

Perseroan merupakan perusahaan distribusi produk digital, perdagangan online atau e-commerce dan teknologi dengan fokus 
market di Indonesia Timur. Perseroan memiliki produk bernama DavestPay, yaitu aplikasi perdagangan online (e-commerce) 
dan distribusi produk digital melalui mitra/agen. 
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Berikut ini adalah proses bisnis Perseroan untuk menggambarkan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan : 

1. Mitra/agen DavestPay akan melakukan isi ulang saldo dengan metode pembayaran yang tersedia 
2. DavestPay akan memberikan saldo kepada mitra/agen sejumlah uang yang di isi oleh mitra 
3. Pelanggan akan mendatangi mitra/agen untuk membeli produk yang terdaftar di aplikasi DavestPay 
4. Produk akan dikirimkan oleh DavestPay kepada pelanggan. 
 
Berikut dibawah ini adalah diagram flow business Perseroan : 
 

 
Sumber : Perseroan 
 
Business Process Flow Perseroan terdiri dari 3 bagian yaitu Management Process, Product Realization, dan Supporting 
Process. 
 
a) Management Process terdiri dari : 

1) Quality Management Planning&System yang berfungsi untuk mengatur kualitas manajemen dalam hal persiapan 
manajemen dan sistem di dalam perseroan. 

2) Internal Quality Audit yang berfungsi untuk melakukan internal audit terhadap manajemen mutu dan produk 
perseroan serta memastikan setiap perangkat manajemen menjalankan fungsinya sesuai Standard Of Procedure 
perusahaan. 

3) Management Review yang berfungsi untuk meninjau manajemen dan mutu produk Perseroan. 
4) Corrective & Preventive Action berfungsi menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi dalam manajemen 

Perseroan, menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi atau situasi yang tidak diinginkan dan 
menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan. 

5) Continuous Improvement berfungsi melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap ketidaksesuaian yang terjadi 
dalam manajemen Perseroan. 



75

Berikut ini adalah proses bisnis Perseroan untuk menggambarkan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan : 

1. Mitra/agen DavestPay akan melakukan isi ulang saldo dengan metode pembayaran yang tersedia 
2. DavestPay akan memberikan saldo kepada mitra/agen sejumlah uang yang di isi oleh mitra 
3. Pelanggan akan mendatangi mitra/agen untuk membeli produk yang terdaftar di aplikasi DavestPay 
4. Produk akan dikirimkan oleh DavestPay kepada pelanggan. 
 
Berikut dibawah ini adalah diagram flow business Perseroan : 
 

 
Sumber : Perseroan 
 
Business Process Flow Perseroan terdiri dari 3 bagian yaitu Management Process, Product Realization, dan Supporting 
Process. 
 
a) Management Process terdiri dari : 

1) Quality Management Planning&System yang berfungsi untuk mengatur kualitas manajemen dalam hal persiapan 
manajemen dan sistem di dalam perseroan. 

2) Internal Quality Audit yang berfungsi untuk melakukan internal audit terhadap manajemen mutu dan produk 
perseroan serta memastikan setiap perangkat manajemen menjalankan fungsinya sesuai Standard Of Procedure 
perusahaan. 

3) Management Review yang berfungsi untuk meninjau manajemen dan mutu produk Perseroan. 
4) Corrective & Preventive Action berfungsi menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi dalam manajemen 

Perseroan, menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi atau situasi yang tidak diinginkan dan 
menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan. 

5) Continuous Improvement berfungsi melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap ketidaksesuaian yang terjadi 
dalam manajemen Perseroan. 

6) Customer Satisfaction Review berfungsi menerima laporan kepuasan pelanggan terhadap produk Perseroan serta 
melakukan  terhadap tingkat kepuasaan pelanggan. 
 

b) Product Realization yang terdiri dari : 
1) Customer merupakan pengguna produk perusahaan. 
2) Customer Needs merupakan proses permintaan pengguna terhadap layanan perusahaan baik yang sudah ada 

dalam sistem perusahaan maupun belum ada. 
3) Product Review & Bug Report Products merupakan suatu proses melakukan tinjauan dan menerima laporan 

ketidaksesuaian fungsi dari produk perusahaan serta mencatat setiap ketidaksesuaian tersebut. 
4) Revision & Update Review merupakan suatu proses penyalinan revisi dan pengembangan berkelanjutan terhadap 

produk perusahaan. 
5) Planning Revision merupakan suatu proses persiapan dan perencanaan terhadap update revisi produk perusahaan. 
6) Drawing Flowchart / Specification System merupakan suatu proses penyusunan diagram flow perbaikan sistem 

maupun update produk perusahaan terhadap ketidaksesuaian ataupun peningkatan mutu produk perusahaan yang 
dikembangkan. 

7) Internal Development merupakan suatu proses merancang dan menuliskan dalam bentuk code terhadap flowchart 
ataupun specification system yang telah disiapkan. 

8) Review Product Development merupakan suatu proses penyesuaian dari diagram flow/specification system 
terhadap produk yang telah dikembangkan menjadi sistem. 

9) Quality Assurance Product merupakan suatu proses penyesuaian fungsi dan memastikan setiap fungsi produk telah 
berfungsi dengan baik sesuai diagram alir/specification system dalam bentuk flowchart ataupun mockup system dan 
melakukan uji testing terhadap produk yang telah selesai di development. 

10) Alpha Product merupakan proses penerbitan produk dalam tahap alpha di dalam sistem perusahaan. 
11) Beta Product merupakan proses keberlanjutan dari proses alpha, dalam proses ini sudah melalui tinjauan dari 

beberapa pengguna dan merupakan tahap perbaikan dari proses alpha product. 
12) Release & Production Process merupakan tahap perilisan produk menjadi tahap produksi dan pengguna sudah 

dapat menggunakan layanan sepenuhnya pada tahap ini disertai perbaikan-perbaikan pada tahap beta. 
13) Inspection Process merupakan proses pengecekan berulang terhadap produk yang telah memasuki tahap release 

production dan memastikan penyesuian dari tahap alpha dan beta telah disesuaikan. 
14) Final product merupakan proses produk final dan siap dipasarkan oleh tim marketing perusahaan. 
15) Marketing merupakan tim pemasaran produk perusahaan yang berhubungan langsung dengan pelanggan. 

 
c) Supporting Process yang terdiri dari : 

1) Supporting Function IT, Finance, Accounting, Legal, GA, HR & Marketing : merupakan unit-unit penunjang 
operasional dan supporting perusahaan. 

2) Internal Communication : proses komunikasi internal yang menunjang bisnis proses perusahaan 
3) Maintenance : proses perbaikan dan peningkatan kinerja proses sistem perusahaan. 
4) Identification & Traceability : proses mengidentifikasi produk terdahulu perusahaan dan sejarah distribusi produk 

yang ditempuh perusahaan. 
5) Document & Data Control : proses mengontrol dokumen dan data yang menunjang proses bisnis perusahaan 
6) Quality Record : Proses dokumentasi dan memastikan bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan kualitas 

manajemen mutu produk yang telah dijalankan perusahaan. 
7) Customer Service & Claim : unit yang berfungsi melayani pelanggan dan menerima klaim dari pelanggan terhadap 

layanan produk perusahaan. 
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3. Produk Perseroan 
 
DavestPay 

 

 
Sumber : Perseroan 

Davestpay adalah sebuah platform (aplikasi mobile, web atau API) transaksi distribusi digital dan perdagangan 
online (e-commerce) product yang menghubungkan masyarakat umum dan unbankable ( tidak memiliki rekening 
Bank) dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan model Offline to Online System (O2O). 
 
Transaksi yang dapat dilakukan oleh UMKM melalui DavestPay antara lain : 
• Produk-produk ritel 
• Pembayaran tagihan 
• Pengisian pulsa seluler 
• Pembelian konten digital 
• Layanan pemesanan transportasi 
• Multifinance 

DavestPay merupakan aplikasi dengan pembayaran tagihan PDAM terlengkap di 34 provinsi dan 416 Kabupaten 
yang tersebar di Indonesia. 
 
Sasaran dari DavestPay adalah pemilik usaha mikro, kecil dan menengah seperti pemilik usaha mikro, kecil dan 
menengah seperti warung dan toko kolontong. Ide awalnya adalah mengubah sistem perdagangan warung dan toko 
kelontong yang tadinya konvensional menjadi online melalui platform aplikasi yang bisa di akses melalui web dan 
smartphone. 
 
DavestPay akan bergerak menjadi integrated mobile payment untuk memfasilitasi pembayaran pada seluruh kanal 
ritel tradisional seperti pemilik toko, distributor, hingga manufaktur/principal. 
 
Dalam usahanya membangun ekosistem digital, DavestPay melalui persebaran agen mengubah toko konvesional 
menjadi loket pembayaran dan pembelian online dimana masyarakat dapat melakukan transaksi e-Commerce 
maupun pembayaran tagihan di warung dan toko kelontong terdekat. 
 

Aktivitas Agen DavestPay Marketing Collateral DavestPay 

  
Sumber : Perseroan 
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3. Produk Perseroan 
 
DavestPay 

 

 
Sumber : Perseroan 

Davestpay adalah sebuah platform (aplikasi mobile, web atau API) transaksi distribusi digital dan perdagangan 
online (e-commerce) product yang menghubungkan masyarakat umum dan unbankable ( tidak memiliki rekening 
Bank) dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan model Offline to Online System (O2O). 
 
Transaksi yang dapat dilakukan oleh UMKM melalui DavestPay antara lain : 
• Produk-produk ritel 
• Pembayaran tagihan 
• Pengisian pulsa seluler 
• Pembelian konten digital 
• Layanan pemesanan transportasi 
• Multifinance 

DavestPay merupakan aplikasi dengan pembayaran tagihan PDAM terlengkap di 34 provinsi dan 416 Kabupaten 
yang tersebar di Indonesia. 
 
Sasaran dari DavestPay adalah pemilik usaha mikro, kecil dan menengah seperti pemilik usaha mikro, kecil dan 
menengah seperti warung dan toko kolontong. Ide awalnya adalah mengubah sistem perdagangan warung dan toko 
kelontong yang tadinya konvensional menjadi online melalui platform aplikasi yang bisa di akses melalui web dan 
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DavestPay akan bergerak menjadi integrated mobile payment untuk memfasilitasi pembayaran pada seluruh kanal 
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Aktivitas Agen DavestPay Marketing Collateral DavestPay 

  
Sumber : Perseroan 

4. Pemasaran dan Jaringan Pengguna 
Perseroan menerapkan sistem pemasaran offline dan online. Sistem pemasaran offline dengan mengunjungi toko 
tradisional secara door-to-door. Adapun, sistem pemasaran online dengan menggunakan sarana SMS blast, email blast 
dan media sosial. 
 
Besarnya jumlah populasi masyarakat unbanked di wilayah Indonesia timur merepresentasikan besarnya potensi pasar 
di wilayah ini perusahaan teknologi finansial. Perseroan menjadikan wilayah Indonesia timur sebagai sasaran dan fokus 
utama kegiatan pemasaran. Proporsi jaringan pengguna aplikasi Perseroan berdasarkan daerah pemasaran adalah 
sebagai berikut: 

 
Sumber: Perseroan 
 
5. Strategi Usaha 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut: 
 
1) Strategi berinovasi memberikan produk dan layanan terbaik 

Perseroan selalu berinovasi untuk dapat terus memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi pelanggannya 
terutama di era teknologi ini yang serba cepat. Produk-produk Perseroan ditujukan sebagai solusi inklusi finansial 
untuk menjembatani masyarakat yang tidak memiliki akses layanan perbankan. 
Selain jumlah produk pembayaran yang selalu ditingkatkan, beberapa fitur kini sedang dalam pengembangan, 
antara lain fitur QR Code yang memungkinkan otorisasi transaksi dilakukan hanya dengan scan kode QR; Fitur 
Automated Bill Payment, dimana pengguna akan dinotifikasi untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara 
berkala. Seluruh sistem transaksi akan dilakukan secara otomatis melalui eWallet ataupun kartu kredit. 
Selain itu Perseroan juga sedang mengembangkan teknologi untuk memungkinkan pengiriman uang untuk bank 
internasional dapat dilakukan dengan cepat dalam hitungan menit. Teknologi credit scoring untuk memberikan 
penilaian kelayakan seseorang melakukan permohonan kredit pinjaman, serta teknologi platform white-label         e-
Commerce beserta pengadaan barang impor. 
 

2) Strategi Profitabilitas 
Dalam menjalankan bisnis, Perseroan selalu mengedepankan profit dalam merumuskan setiap langkah strategis 
tanpa mengorbankan sisi layanan kepada konsumen dan sumber daya. Oleh sebab itu, penentuan model bisnis 
sangat penting untuk menjamin profitablilitas. Selan itu, ekspansi perseroan memungkinkan arus pendapatan tidak 
hanya berasal satu jalur saja. 
 

3) Strategi Pelayanan Pelanggan 
Perseroan fokus dalam menurunkan churn rate dan meningkatkan retensi pelanggan. Salah satunya adalah dengan 
cara mengolah data analisis melalui proses business intelligence dengan harapan untuk mendapatkan informasi 
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mengenai perilaku pengguna dan performa Perseroan di market. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai alat 
untuk menciptakan layanan bernilai tambah bagi pengguna.  
 

4) Strategi keunggulan operasional 
Manajemen kualitas merupakan area yang menjadi perhatian utama perusahaan. Perbaikan berkelanjutan 
menjamin kualitas tetap pada standar yang diinginkan oleh Perseroan. Seperti penerapan corporate governance 
best practices yang mencakup tanggung jawab, evaluasi dan manajemen risiko. 
 

6. Persaingan Usaha 
Pesaing utama Perseroan adalah modern channel outlet antara lain Indomaret dan Alfamart serta perusahaan e-
commerce yang menawarkan produk-produk sejenis berupa voucher pulsa, token listrik, jasa pembayaran Telkom, 
PDAM, tiket kereta api dan lain-lain. Namun, dalam hal ini Perseroan memiliki keunggulan berupa penawaran produk-
produk lain yang dapat memberikan nilai tambah (value added) kepada mitra/agen Perseroan. Hal ini pada akhirnya 
dapat menarik minat pembeli. Perseroan juga telah mempersiapkan produk teknologi finansial terintegrasi yang dapat 
mempererat hubungan dan loyalitas dengan jaringan mitra/agen Perseroan. 

 
7. Keunggulan Perseroan 

Perseroan memiliki keunggulan bersaing dengan pesaingnya dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 
 

1) High & Multiplatform System Technology  
Sistem kami telah melalui beberapa pengujian testing hingga 5000 Tps. Kehandalan kami telah diuji saat testing 
dengan berbagai mitra/agen switching dan PLN. Terbukti dengan memproses transaksi 350.000 trx per hari lebih 
sistem kami tetap handal dalam melayani transaksi mitra/agen kami. Disamping itu produk perusahaan telah 
berjalan di beberapa media platform seperti di Android, Website, SMS & Sedang dalam pengembangan untuk 
transaksi lewat Whatsapp & Telegram. 

 
2) Strategi Marketing “Cashback”  

Berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang ada saat ini, PT Hensel 
Davest Indonesia tetap mengutamakan profit perusahaan yang terkendali dengan memberikan cashback ke 
beberapa mitra/agen. Terbukti dengan strategi ini pendapatan perusahaan tetap meningkat dan tetap menjaga 
pengendalian profit perusahaan.  

 
3) Pemberian Modal Kerja Bagi UMKM Terpercaya  

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, DavestPay mendukung 
dalam hal memberikan bantuan modal kerja kepada UMKM yang telah memiliki track record baik dan memenuhi 
persyaratan pemberian modal kerja dari Perseroan. Adapun modal kerja ini hanya dapat digunakan untuk 
melakukan transaksi di seputar produk DavestPay sehingga penggunaan dananya tepat sasaran. 
 

8. Teknologi Informasi 
 

Teknologi informasi memiliki andil yang sangat penting dalam bisnis Perseroan. Oleh karena itu Perseroan telah 
mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi informasi sebagai dasar fondasi untuk menopang strategi bisnis 
dan mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan. 
 
Perseroan telah mengimplementasikan strategi dan mengelola beberapa sistem informasi yang diantaranya sebagai 
berikut : 
• DavestPay Payment Point adalah sistem aplikasi antarmuka melalui website yang menyediakan fasilitas untuk 

melakukan pembelian produk digital, pembayaran tagihan dan reservasi tiket untuk memudahkan pelanggan 
Perseroan 

• DavestPay Mobile Application adalah sistem aplikasi antarmuka melalui mobile android dan mobile website yang 
menyediakan fasilitas untuk melakukan pembelian produk digital, pembayaran tagihan dan reservasi tiket serta 
pembayaran toko dengan metode yang terus dikembangkan dan diimplementasikan dengan tujuan untuk 
memudahkan pelanggan Perseroan dalam bertransaksi. 
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• DavestPay Mobile Application adalah sistem aplikasi antarmuka melalui mobile android dan mobile website yang 
menyediakan fasilitas untuk melakukan pembelian produk digital, pembayaran tagihan dan reservasi tiket serta 
pembayaran toko dengan metode yang terus dikembangkan dan diimplementasikan dengan tujuan untuk 
memudahkan pelanggan Perseroan dalam bertransaksi. 

• DavestPay Distribution adalah sistem antarmuka yang berfungsi menghubungkan antara pelanggan dan distributor 
sehingga memudahkan mitra/agen DavestPay yang memiliki usaha untuk melakukan reservasi bahan bakunya 
dengan berbagai sistem pembayaran yang memudahkan pelanggan Perseroan. 

• DavestPay POS Cashier adalah sistem antramuka yang dapat digunakan oleh pelanggan Perseroan dalam 
melakukan manajemen terhadap penjualan pelanggan untuk mendukung proses transaksi dan penjualan produk 
DavestPay serta produk pelanggan sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan produk DavestPay serta 
meningkatkan keamanan dan mengurangi serta mencegah proses kerugian. 

• DavestPay Sales Force adalah sistem aplikasi yang digunakan oleh setiap unit tim sales dan marketing dari 
perseroan untuk melakukan pelaporan rutinitas kegiatan setiap hari, aktivasi pelanggan, pointing lokasi pelanggan 
serta monitoring terhadap kegiatan sales force Perseroan sehingga mendukung kinerja sales dan marketing 
perseroan, meningkatkan efisiensi kinerja sales dan marketing serta dapat mengukur pencapaian sales dan 
marketing sehingga memudahkan perseroan dalam melakukan planning terkait rencana bisnis perseroan 
kedepannya. 

• DavestPay SMS Gateway adalah sistem aplikasi berbasis SMS yang mendukung pertukaran data antara perseroan 
dengan pelanggan melalui interkoneksi berbasis sms sehingga memudahkan pelanggan perseroan yang belum 
memiliki internet untuk tetap dapat menjalankan bisnisnya dengan produk Perseroan sehingga meningkatkan 
layanan Perseroan terhadap pelanggan. 

• HDI Way4POSH Monitoring adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Perseroan yang dirancang dan 
digunakan untuk melakukan pemeliharaan kualitas dan ketersediaan layanan dengan menyediakan data realtime 
sistem untuk meningkatkan efisiensi dan membantu unit tim operasional dalam memantau setiap transaksi secara 
realtime. 

• HDI Way4POSH Reconciliation Application adalah sistem informasi yang bertujuan untuk konsolidasi data transaksi 
antara perseroan dan biller serta konsolidasi data pendapatan dan penjualan dengan pelanggan perseroan untuk 
mendukung kegiatan operasional Perseroan. 

• HDI Way4POSH Reporting adalah sistem informasi yang bertujuan untuk menyajikan data penjualan pelanggan 
perseroan, laba perseroan, serta melakukan konsolidasi data transaksi serta penjualan perseroan serta 
menampilkan data anomali atau fraud dari setiap transaksi yang terjadi pada sistem Perseroan. 

• HDI Way4POSH Management adalah sistem manajemen yang dirancang untuk melakukan manajemen terhadap 
pelanggan, produk serta transaksi Perseroan. 

• HDI Way4POSH Control Application adalah sistem controlling application yang memudahkan kegiatan unit 
operasional dalam mengontrol setiap modul sistem yang dimiliki oleh Perseroan serta mendukung kegiatan 
operasional Perseroan. 

• HDI Way4POSH Gateway adalah sistem aplikasi yang menghubungkan sistem internal perseroan dengan sistem 
pihak lain sehingga meningkatkan efisiensi sistem perseroan serta mendukung kinerja operasional perseroan. 

• HDI Bot adalah sistem aplikasi antarmuka melalui aplikasi whatsapp dan telegram yang menyediakan fasilitas untuk 
melakukan pembelian produk digital, pembayaran tagihan dan reservasi tiket dengan antarmuka yang terus 
dikembangkan untuk memudahkan pelanggan perseroan dalam memilih alternatif transaksi ke produk perseroan. 

• HDI DRC adalah pusat data cadangan atau Data Center Backup sistem yang bertujuan untuk melindungi data 
Perseroan dan infrastruktur teknologi informasi dari kerusakan dan kehancuran ketika terjadi situasi yang  
menganggu sistem seperti banjir, gempa bumi, sabotase dan bencana alam lainnya atau kejadian yang diakibatkan 
oleh perbuatan manusia. 
 

9. Prospek Usaha Perseroan 
 
1) Prospek Bisnis Perseroan 

Perseroan juga berencana melakukan pengembangan usaha bisnis menjadi teknologi finansial (FINTECH) 
terintegrasi dengan beberapa produk, baik produk Perseroan maupun produk Entitas Anak, sebagai berikut: 
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a) DavestMoney 

 
Sumber : Perseroan 

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia pada bulan Juli 2018 mencapai 
241,39 juta. Akan tetapi, belum banyak masyarakat Indonesia yang menikmati fasilitas ini, khususnya masyarakat 
Indonesia Timur. Hal itu membuat Perseroan menghadirkan DavestMoney agar masyarakat Indonesia Timur 
mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan uang elektronik. 
 
DavestMoney merupakan uang elektronik yang diselenggarakan oleh Perseroan yang nilainya setara dengan uang 
tunai untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi sebagai alat pembayaran yang sah. 
 
DavestMoney adalah produk asli Indonesia Timur yang menyasar seluruh kalangan masyarakat, khususnya 
unbankable dan UMKM. Oleh karena itu, DavestMoney akan fokus di Indonesia Timur karena sampai saat ini 
masyarakat di daerah tersebut masih sangat mengandalkan transaksi tunai. Hal yang dilakukan Perseroan ini 
sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan inklusi keuangan dan cashless society sehingga 
pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang, khususnya Indonesia Timur. 
 
b) Emposh 

 
PT ESA menyediakan platform e-commerce dan marketplace untuk memenuhi kebutuhan para pemilik bisnis yang 
ingin membawa bisnisnya secara online. Platform ini menyediakan aplikasi web dan mobile yang bisa dikustomisasi 
oleh pemilik bisnis (White Label). Serta didukung oleh katalog dan manajemen produk yang luas. Layanan ini sangat 
mudah diaplikasikan tanpa harus mengerti dengan masalah teknis. 
 
Didukung pengalaman luas di industri perdagangan impor, Perseroan menawarkan pengadaan produk-produk 
impor dengan harga yang wajar. Ditambah dengan produk digital lain yang menambah variasi jenis produk yang 
bisa dijual, Emposh adalah solusi satu atap bagi mereka yang mencari peluang memulai bisnis online. 
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c) MoTransfer 

 
 

MoTransfer merupakan produk PT MOI berupa layanan pengiriman uang dari seluruh pelosok negeri ke seluruh 
dunia dalam hitungan menit. Pengiriman uang adalah fitur dasar yang harus dimiliki semua penyedia layanan 
perbankan dapat menjangkau seluruh populasi, terutama yang berada di daerah terpencil. Oleh karena itu. 
Perseroan menciptakan aplikasi pengiriman uang antar bank baik domestik maupun internasional yang sangat 
fleksibel dan dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit, di mana saja, kapan saja dan tanpa biaya tambahan.  
 
Berikut layanan produk MoTransfer 
• Konversi Mata Uang (IDR-USD-EUR): melakukan konversi mata uang dari Rupiah Ke Dollar, Rupiah Ke Uero, 

Dollar Ke Rupiah, Euro Ke Rupiah, Dollar Ke Euoro, ataupun Euro Ke Dollar. 
• Deposit : Deposit Otomatis dan Deposit Manual. 
• Kirim Dana : Transfer ke sesame MoTransfer dan transfer ke Bank tujuan transfer (Lokal dan Intersasional 

Bank). 
• Penarikan : Layanan ini digunakan untuk mencairkan dana di MoTransfer ke akun Bank sendiri.  

 
d) DoeKu    

 
 
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016, kebutuhan pembiayaan nasional mencapai Rp1.600 
triliun, dimana hanya sekitar Rp600 triliun yang hanya bisa dilayani oleh bank dan layanan keuangan lainnya. Hal 
ini berimbas pada kegagalan para pelaku bisnis memaksimalkan potensi usahanya di tanah air. 
 
Melihat masalah ini, Perseroan menciptakan pinjaman peer-to-peer untuk mengakomodir celah pendanaan yang 
masih belum tersampaikan. Demi menarik perhatian calon peminjam dan pemberi pinjaman, perseroan menawarkan 
return rate yang atraktif bagi pemberi serta tingkat bunga yang tidak mebebankan bagi peminjam. Tentunya diikuti 
dengan sistem dan teknologi yang mumpuni dari Perseroan agar tercipta iklim investasi yang aman dan nyaman. 
 
Doeku merupakan produk PT DPI berupa peer to peer lending yang mempertemukan pemberi dana & peminjam 
dana. 
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Berikut merupakan proses menjadi pendana di DoeKu : 

 
Berikut merupakan proses menjadi peminjam di DoeKu : 
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Berikut merupakan proses menjadi pendana di DoeKu : 

 
Berikut merupakan proses menjadi peminjam di DoeKu : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) BiroPay 

 
 
BiroPay merupakan produk PT BIG berupa solusi pembayaran untuk semua transaksi online. Produk ini 
dikhususkan untuk pemilik bisnis yang memiliki toko online dan memudahkan konsumen menerima pembayaran 
melalui ATM, internet banking, kartu kredit, dan e-money. 
 
Dikombinasikan dengan biaya rendah per transaksi dan terintegrasi dengan mudah ke semua platform, BiroPay 
adalah solusi Gateway Pembayaran yang aman dan handal. 
 
Berikut merupakan layanan BiroPay: 
• Multi-Channel Payment Acceptance 

Melayani transaksi melalui ATM, internet banking, kartu kredit,payment point, convenience store dan e-money. 
• Cross-Platform Payment Gateway 

Integrasi tanpa batas melalui semua platform seperti situs web dan seluler 
• Pay Per Transaction 

Ditagihkan hanya pada saat transaksi terjadi 
• Transaction Report 

Transparansi dalam setiap laporan transaksi untuk kenyamanan konsumen 
• Fast Settlement 

Seluruh transaksi yang terjadi akan diterima pada hari yang sama pada sore harinya. 
 

2) Prospek Industri 
 
Perekonomian digital Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dari USD 7.8 miliar di 2015 menjadi USD 78.8 miliar di 
2025, dengan pertumbuhan terbesar adalah sektor e-commerce dan teknologi finansial. Pertumbuhan ini akan 
menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian digital terbesardi Asia Tenggara. 
 
Penyedia pembayaran di Negara Cina dan US masih didominasi oleh masing-masing adalah Alipay dan PayPal. 
Meskipun banyak penyedia pembayaran alternatif mulai bermunculan seiring dengan popularitas keduanya. Tetapi 
di Indonesia belum ada pemain yang dominan di sektor ini. 
 
Pada negara dimana sebagian besar pembayaran masih menggunakan uang tunai, sedangkan pembayaran non-
tunai relatif masih rendah. Meskipun 36% dari total populasi masyarakat Indonesia memiliki rekening bank, jumlah 
transaksi online hanya sebesar 10%. Hal tersebut semakin diperumit dengan fakta bahwa masih ada 64% 
masyarakat Indonesia yang belum merasakan layanan perbankan. 
 
Dalam rangka menurunkan jumlah masyarakat unbanked, sejumlah lembaga memprakarsai inklusi finansial untuk 
menyediakan layanan perbankan ke daerah yang tidak terjangkau bank. Layanan tersebut meliputi, tetapi tidak 
terbatas pada pembayaran tagihan, layanan kredit, pengiriman uang, hingga pinjaman pribadi dan perencanaan 
keuangan. 
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Dibandingkan dengan Negara lain di Asia Tenggara, Indonesia memiliki nilai transaksi fintech paling besar yaitu 
sejumlah USD 15 Miliar di 2016. Nilai transaksi ini diharapkan akan bertumbuh sebesar 18,8% per tahun, dengan 
total berjumlah USD 37 Miliar di 2012. 
 
Jumlah pelaku usaha di industri teknologi finansial semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Per 
Desember 2017, terdapat 235 perusahaan teknologi finansial pada yang aktif. sebesar 39% merupakan perusahaan 
yang bergerak di sektor pembayaran. Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan regulasi baru terkait 
peer-to-peer lending, terjadi peningkatan pesar di sektor peminjaman online yaitu sebesar 32%. Hal ini menandakan 
bahwa industri ini berkembang dengan pesat, terutama dalam beberapa tahun terakhir.  
 
Kebutuhan masyarakat akan adanya akses layanan finansial terbilang sangat tinggi, terlebih pada sektor 
peminjaman. Diperkirakan pada tahun 2018, nilai pinjaman di sektor ini akan mencapai USD12 juta, dan akan 
bertumbuh sebesar 48,4% hingga 2022. Sedangkan jumlah dana yang disalurkan oleh fintech diperkirakan  hingga 
USD12,1 pada akhir tahun 2018.  
  

10. Kecenderungan Usaha 
 
Perseroan menerapkan hubungan kerja sama atau kontrak dengan minimal dua pemasok produk. Adapun, produk token 
listrik merupakan produk strategis yang merupakan hajat hidup orang banyak. Hal ini didukung pula dengan semakin 
tingginya kebutuhan listrik masyarakat. Kondisi ini terlihat pada banyaknya jumlah pemasok token listrik di industri, 
sehingga Perseroan memiliki keleluasaan untuk bekerja sama dengan berbagai pemasok token listrik. Di  masa 
mendatang, Perseroan juga berencana menambah variasi produk yang dijual. 
 
Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial 
atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan dan/atau pemerintah. 

 
11. Kebijakan Riset dan Pengembangan 

Biaya riset dan pengembangan yang telah dikeluarkan Perseroan selama tahun 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar 
0%, 0,52% dan 1,63% dari pendapatan Perseroan. 
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IX. EKUITAS 
 
Tabel di bawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan posisi keuangan Perseroan pada 
tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.  
 
Laporan posisi keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) 
yang ditandatangani oleh Florus Daeli SE, Ak, MM, CPA, CA dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noorsalim dan Rekan yang ditandatangani 
oleh Drs. Noor Salim Madjid, Ak, CA, CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. 
 

(dalam Rupiah) 
 31 Desember 2018 
  
EKUITAS   
Modal ditempatkan dan disetor penuh 114.351.000.000 
Tambahan modal disetor  375.000.000 
Saldo laba 34.737.370.194 
Komponen ekuitas lainnya 49.315.734 
 149.512.685.928 
Kepentingan non-pengendali 1.967 
JUMLAH EKUITAS 149.512.687.895 

 
Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 8 Maret 2019 hingga Prospektus 
ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi. 
 
Tabel Proforma Ekuitas 
 
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 381.170.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh 
puluh ribu) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang mewakili 25% (dua puluh 
lima persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. 
 
Harga penawaran seluruh Saham di atas adalah sebesar Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah) per Saham yang harus 
dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. 
 
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebesar 
381.170.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- 
(seratus Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran sebesar Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah) setiap Saham 
terjadi pada tanggal 31 Desember 2018, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: 
 

(dalam Rupiah, kecuali untuk jumlah saham dan Harga Penawaran) 

Uraian dan Keterangan 

Posisi ekuitas menurut 
laporan posisi 
keuangan pada tanggal                    
31 Desember 2018 

Perubahan ekuitas setelah 
tanggal 31 Desember 2018 
jika diasumsikan terjadi 
pada tanggal tersebut: 
Penawaran Umum Perdana 
Saham sejumlah 
381.170.000  lembar saham 
biasa atas nama dengan nilai 
nominal Rp 100 per saham 
dengan Harga Penawaran 
Rp525 setiap saham 

Proforma ekuitas pada 
tanggal 31 Desember 2018 
setelah Penawaran Umum 
Perdana Saham  

Modal ditempatkan dan disetor penuh 114.351.000.000 38.117.000.000 152.468.000.000 
Tambahan modal disetor 375.000.000  375.000.000 
    Penawaran Umum Perdana Saham  161.997.250.000 161.997.250.000 
Saldo laba 34.737.370.194 - 34.737.370.194 
Komponen ekuitas lainnya 49.315.734 - 49.315.734 
 149.512.685.928 200.114.250.000 349.626.935.928 
Kepentingan non-pengendali 1.967 - 1.967 
JUMLAH EKUITAS 149.512.687.895 200.114.250.000 349.626.937.895 
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X. PERPAJAKAN 
 
Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek 
 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam: 
 
1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan), 
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah  
No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, 

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, 

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-
06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.  

 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagaiberikut: 
 
1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek 

dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham 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 sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham 
pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham 
tersebut adalah nilai saham Emiten pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib 
dilakukan oleh Emiten atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu 
(1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan 
Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif. 

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri 
sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan 
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri 
dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. 

 
Perpajakan atas Dividen 
 
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba 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 dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan 
syarat: 
 
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. 
 

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari 
penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak 
penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 
234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan 
kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan. 
 
Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam 
negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut 
di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan 
(Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh 
dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak 
yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen. 
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yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen. 
 

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% 
dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah 
No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib 
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 
tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang 
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 
10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen 
pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. 
 
Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib 
Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak 
Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada 
pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B 
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang 
Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010. 
 
Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan 
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Tax Residence 
dalam format sebagai berikut: 
 
1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini. 
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia 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. 

3. 3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang 
berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut 
diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus 
tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatanganinya pada tempat yang telah disediakan. 
 

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa 
pajak terutangnya pajak. 
 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan  
 
Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih memiliki utang pajak yang belum 
dilakukan penyetoran ke kas negara. 
 

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK 
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG 
MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, KEPEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI 
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. 
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XI. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan 
dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. 
 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui 
persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat 
membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan 
memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih 
Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai 
penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Distribusi tersebut akan ditentukan oleh Direksi 
Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi 
dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan 
Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. 
 
Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai 
secara kas atau dalam bentuk uang sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan setelah Pajak 
dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun. 
 
Dividen akan dibayar dalam mata uang Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak 
menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan 
yang berlaku.  
 
Tidak terdapat negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang 
saham. 
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XI. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan 
dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. 
 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui 
persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat 
membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan 
memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih 
Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai 
penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Distribusi tersebut akan ditentukan oleh Direksi 
Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi 
dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan 
Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. 
 
Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai 
secara kas atau dalam bentuk uang sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan setelah Pajak 
dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun. 
 
Dividen akan dibayar dalam mata uang Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak 
menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan 
yang berlaku.  
 
Tidak terdapat negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang 
saham. 
 

XII. 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 menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham 
Yang Ditawarkan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan 
mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran 
Umum Perdana Saham. 
 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada 
sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek. 
 
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. 
 
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah 
sebagai berikut: 
 

Keterangan Porsi Penjaminan 
Saham Rp  (%) 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek:    
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia 381.170.000 200.114.250.000 100 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik 
langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai ”Afiliasi” dalam UUPM.  
 
PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA 
 
Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan 
dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. 
 
Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek, berada pada kisaran harga Rp 396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) - Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima 
Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakan antara Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah). 
Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 
 

• Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan; 
• Kinerja keuangan Perseroan; 
• Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan 

mengenai industri; 
• Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada 

saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang; 
• Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan 

Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder. 
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XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 
 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah 
sebagai berikut: 
 
AKUNTAN PUBLIK 
 
KAP Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) 
The Royal Palace 
Jl. Prof.Dr.Soepomo No.178A - C29 
Jakarta 12810 Indonesia 
Telp : 62-21-8313861 
Fax  : 62-21-8313871 
 
No. STTD : No.AP-190/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Florus Daeli 
Keanggotaan asosiasi :  Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP.0126 atas nama Florus Daeli SE, Ak, MM, 

CPA, CA. 
Pedoman kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP) 
Surat penunjukan :  Surat Perseroan No. 117a05HDI/SPK/0119 tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda 

tangani oleh Direktur Utama Perseroan 
 
Tugas dan kewajiban pokok: 
 
Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing 
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencakan dan 
melaksanakan audit sehingga memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material 
dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh 
Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan 
dalam laporan keuangan. 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 mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan. 
 
KONSULTAN HUKUM 
 
ANRA & Partners 
Menara Kadin Indonesia F/30  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3  
Jakarta 12950 

No. STTD  : STTD.KH-46/PM.22/2018 
Tanggal STTD : 4 April 2018 
No. Anggota HKHPM : 200430  
Pedoman Kerja : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan 

Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan 
HKHPM Nomor: KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 juncto Keputusan 
HKHPM Nomor: KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 

Surat Penunjukan : 117b05HDI/SPK/0119  tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama 
Perseroan 

 
Tugas dan kewajiban pokok:  
 
Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan 
Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan 
hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh 
Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penilitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas 
Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti 
informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka 
penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum. 
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XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 
 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah 
sebagai berikut: 
 
AKUNTAN PUBLIK 
 
KAP Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) 
The Royal Palace 
Jl. Prof.Dr.Soepomo No.178A - C29 
Jakarta 12810 Indonesia 
Telp : 62-21-8313861 
Fax  : 62-21-8313871 
 
No. STTD : No.AP-190/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Florus Daeli 
Keanggotaan asosiasi :  Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP.0126 atas nama Florus Daeli SE, Ak, MM, 

CPA, CA. 
Pedoman kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP) 
Surat penunjukan :  Surat Perseroan No. 117a05HDI/SPK/0119 tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda 

tangani oleh Direktur Utama Perseroan 
 
Tugas dan kewajiban pokok: 
 
Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing 
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencakan dan 
melaksanakan audit sehingga memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material 
dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh 
Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan 
dalam laporan keuangan. 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 mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan. 
 
KONSULTAN HUKUM 
 
ANRA & Partners 
Menara Kadin Indonesia F/30  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3  
Jakarta 12950 

No. STTD  : STTD.KH-46/PM.22/2018 
Tanggal STTD : 4 April 2018 
No. Anggota HKHPM : 200430  
Pedoman Kerja : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan 

Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan 
HKHPM Nomor: KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 juncto Keputusan 
HKHPM Nomor: KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 

Surat Penunjukan : 117b05HDI/SPK/0119  tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama 
Perseroan 

 
Tugas dan kewajiban pokok:  
 
Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan 
Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan 
hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh 
Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penilitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas 
Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti 
informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka 
penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum. 

NOTARIS 
 
Kantor Notaris Fathiah Helmi S.H 
Graha Irama, 6th Floor, Suite C  
Jl. HR Rasuna Said BlokX-1 Kav 1&2, Kuningan  
Jakarta Selatan 12950 
 
STTD :  STTD.N-93/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 
Keanggotaan asosiasi  :  Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 001.003.027.260958 
Surat penunjukan  :  Surat Perseroan No. 117c05HDI/SPK/0119 tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda 

tangani oleh Direktur Utama Perseroan 
Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris 

Indonesia 
 
Tugas dan kewajiban pokok:  
 
Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Sahamini adalah membuat akta-akta berita acara 
RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan 
jabatan notaris dan kode etik notaris. 
 
 
BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”) 
 
PT Adimitra Jasa Korpora  
Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 
  
STTD :  STTD No.PW-117/CPR/092018 tanggal 9 April 2018 
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) 
Surat Penunjukan  :  Surat Perseroan No. 117d05HDI/SPK/0119 tanggal 14 Januari 2019 yang telah ditanda 

tangani oleh Direktur Utama Perseroan 
 
Tugas dan kewajiban pokok:  
 
Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan 
Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham 
(“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana 
diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai 
pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan 
aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk 
menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. 
Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan 
berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan 
menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKPS”) atas 
nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai peraturan 
yang berlaku. 
 
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak 
ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. 
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XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 
 
Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam 
rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan ANRA & Partners. 
 

Halaman ini sengaja dikosongkan



93

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 
 
Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam 
rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan ANRA & Partners. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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1 
 

LAW OFFICE 
ANRA & PARTNERS 

Jakarta,  25 Juni 2019 
 
Nomor : 024/ANRA.1/PSH/VI/2019    
Lampiran :  1 (satu) bundel 
 
Kepada Yth. : 
Direksi dan Pemegang Saham 
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk  
Travellers Hotel Phinisi Lt. 12 
Jl. Lamadukelleng No. 59, Kunjung, Mae Mariso 
Kota Makassar 
 
 
PERIHAL : PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM  ATAS PT. HENSEL DAVEST 

INDONESIA Tbk.  DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA 
(GO PUBLIK/IPO) 

 
                   

Dalam rangka PT. HENSEL DAVEST INDONESIA (selanjutnya disebut “PT. HDI”), suatu 
Perseroan Terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya menurut                                                                                                                                                        
serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan 
berkedudukan di Kota Makassar, untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut 
“IPO”) dalam rangka menawarkan dan menjual saham-sahamnya melalui PT. Bursa Efek 
Indonesia (selanjutnya disebut “BEI”) sejumlah 381.170.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta 
seratus tujuh puluh ribu) saham baru atau 25% (dua puluh lima persen) dari total modal 
ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru 
dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat 
dengan harga penawaran sebesar Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah) setiap Saham, yang 
harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), 
sehingga seluruhnya sebesar Rp 200.114.250.000,- (dua ratus miliar seratus empat belas juta dua 
ratus lima puluh ribu Rupiah). Perseroan menerbitkan opsi saham untuk program MESOP 
(Management & Employee Stock Option Plan) sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah 
modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-
banyaknya 76.234.000 (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu) saham sesuai dengan 
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia No. 32 
tanggal 25 Februari 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, maka untuk 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkanoleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), maka kami, 
ANRA & PARTNERS Law Offices (selanjutnya disebut “ANRA”) yang berkantor di Gedung 
Menara Kadin Indonesia F/30,Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3 Jakarta 12950, selaku 
Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada OJK sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan 
Nomor Pendaftaran : STTD.KH-46/PM.22/2018 tanggal 4 April 2018 dan terdaftar pada Himpunan 
Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota: 200430 sesuai Surat HKHPM 
No. 106/HKHPM/SK/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004, telah ditunjuk oleh PT. HDI khusus 
untuk masalah ini berdasarkan Surat Penunjukan No.06702HDI/SM/1218 tanggal 26 Desember 
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2 
 

LAW OFFICE 
ANRA & PARTNERS 

2018 untuk memberikan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (LUT) dan Pendapat Segi Hukum 
atas PT. HDI dan Anak Perusahaan yang dimiliki secara langsung, dengan ini menyampaikan 
PERUBAHAAN PENDAPAT SEGI HUKUM atas PT. HDI dan Anak Perusahaan PT. HDI 
sehubungan dengan Penelaaan atas Aspek Hukum atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana Saham PT. HDI berdasarkan surat Direktur Penilaian Keuangan 
Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan No. S-338/PM.221/2019 tanggal 16 April 2019. 
 
Bahwa PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini sebagai pengganti dari PENDAPAT 
SEGI HUKUM No.022/ANRA.1/PSH/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019, dengan demikian 
PENDAPAT SEGI HUKUM No.022/ANRA.1/PSH/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 dinyatakan 
tidak berlaku. 
 
PENDAPAT SEGI HUKUM ini kami buat berdasarkan hasil pemeriksaan atas aspek-aspek hukum 
terhadap semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh PT. HDI dan Anak Perusahaan 
PT. HDI, dokumen-dokumen yang diberikan kepada ANRA dalam bentuk fotokopi atau salinan, 
pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh PT. HDI dan Anak 
Perusahaan PT. HDI kepada ANRA serta dari instansi terkait yang berwenang dan hasilnya 
dicantumkan dalam Perubahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (LUT). Adapun 
PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM adalah sebagai berikut : 

 
 

I. PT. HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut “PT. HDI”) 
berkedudukan di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
PT. Hensel Davest Indonesia No. 01 tanggal 07 Januari 2013, dibuat dihadapan Soewandi 
Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 
AHU-08918.AH.01.01.TAHUN 2013 tanggal 26 Februari 2013, kemudian didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0015472.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 26 
Februari 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 
14 Juni 2013 dibawah No. 48, Tambahan No. 82360/2013.    
 
Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar PT HDI terakhir diubah 
berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest 
Indonesia No. 32 tanggal 25 Februari 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010739.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 27 
Februari 2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-
AH.01.03.0119728 tanggal 27 Februari 2019, perubahan data perseroan mana telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0119729 tanggal 27 Februari 2019, kemudian 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 
pada tanggal 27 Februari 2019, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan antara lain: 

 
1.   Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup antara lain: 
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2018 untuk memberikan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (LUT) dan Pendapat Segi Hukum 
atas PT. HDI dan Anak Perusahaan yang dimiliki secara langsung, dengan ini menyampaikan 
PERUBAHAAN PENDAPAT SEGI HUKUM atas PT. HDI dan Anak Perusahaan PT. HDI 
sehubungan dengan Penelaaan atas Aspek Hukum atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana Saham PT. HDI berdasarkan surat Direktur Penilaian Keuangan 
Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan No. S-338/PM.221/2019 tanggal 16 April 2019. 
 
Bahwa PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini sebagai pengganti dari PENDAPAT 
SEGI HUKUM No.022/ANRA.1/PSH/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019, dengan demikian 
PENDAPAT SEGI HUKUM No.022/ANRA.1/PSH/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 dinyatakan 
tidak berlaku. 
 
PENDAPAT SEGI HUKUM ini kami buat berdasarkan hasil pemeriksaan atas aspek-aspek hukum 
terhadap semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh PT. HDI dan Anak Perusahaan 
PT. HDI, dokumen-dokumen yang diberikan kepada ANRA dalam bentuk fotokopi atau salinan, 
pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh PT. HDI dan Anak 
Perusahaan PT. HDI kepada ANRA serta dari instansi terkait yang berwenang dan hasilnya 
dicantumkan dalam Perubahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (LUT). Adapun 
PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM adalah sebagai berikut : 

 
 

I. PT. HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut “PT. HDI”) 
berkedudukan di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
PT. Hensel Davest Indonesia No. 01 tanggal 07 Januari 2013, dibuat dihadapan Soewandi 
Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 
AHU-08918.AH.01.01.TAHUN 2013 tanggal 26 Februari 2013, kemudian didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0015472.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 26 
Februari 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 
14 Juni 2013 dibawah No. 48, Tambahan No. 82360/2013.    
 
Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar PT HDI terakhir diubah 
berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest 
Indonesia No. 32 tanggal 25 Februari 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010739.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 27 
Februari 2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-
AH.01.03.0119728 tanggal 27 Februari 2019, perubahan data perseroan mana telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0119729 tanggal 27 Februari 2019, kemudian 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 
pada tanggal 27 Februari 2019, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan antara lain: 

 
1.   Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup antara lain: 
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a. Menyetujui perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka 
yaitu antara lain Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi 
Perseroan Terbuka, dan merubah Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta 
Kegiatan usaha,a ntara lain untuk disesuaikan dengan KBLI/2017  

b. Menyetujui penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam-LK 
Nomor: IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan YangMelakukan 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik tanggal 14 Mei 
2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang 
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 
Terbuka tanggal 08 Desember 2014 dan perubahannya yaitu Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Terbuka tanggal 14 
Maret 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 08 
Desember 2014. 

 
2.  Menyetujui  pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan yang merupakan saham 

baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 381.170.000 (tiga ratus 
delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu) saham ditawarkan kepada Masyarakat 
melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan melalui (Initial Public Offering) 
masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) yang ditawarkan 
dengan Harga Penawaran, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku termasuk Peraturan Pasal Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di 
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

 
3.  Menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka program Manajemen & Karyawan 

(Management & Employee Stock Option Plan/MESOP) dengan jumlah sebanyak-
banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah 
Penawaran Umum selesai dilaksanakan. Program MESOP ini ditetapkan oleh Dewan 
Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
termasuk Peraturan Pasal Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat 
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan memberikan kuasa kepada Direksi 
Perseroan untuk menentukan criteria penerima opsi 

 
4. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung 

sejak ditutupnya rapat, dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: 

  
 Direksi 
 Direktur Utama          : Hendra David 
 Direktur                : Edwin Hosan 
 Direktur :  Ferdiana 
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 Dewan Komisaris 
 Komisaris Utama        :  Maxie Djonny, ST, MT 
 Komisaris : Adikin Basirun, SE 

Komisaris Independen    : Ida Bagus Putu Sinarbawa, SE 
 
5.  Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi 

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau 
pelaksanaan penawaran umum. 

 
Bahwa Pendirian PT. HDI telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 
yang berlaku di Indonesia. 

 
Bahwa perubahan nama PT. HDI tersebut telah memperoleh persetujuan Instansi 
terkait dan tidak ada keberatan dari Pihak Ketiga atas perubahan nama PT. HDI. 
Setelah PT. HDI memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
PT. HDI akan melakukan pemberitahuan kepada pihak/instansi pemberi ijin pokok tersebut 
dan kemudian melakukan perubahan nama dari atas nama PT. HENSEL DAVEST 
INDONESIA menjadi atas nama PT. HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk atas ijin pokok 
tersebut. 
 
Perubahan Anggaran Dasar PT. HDI adalah benar dan berkesinambungan. Anggaran Dasar 
PT. HDI telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok 
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum EfekBersifat Ekuitas Dan 
Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 
tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 
Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka jucto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 
14 Maret 2017 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten 
atau Perusahaan Publik serta ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. 
 

II. Maksud dan tujuan PT. HDI tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana 
termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel 
Davest Indonesia No. 32 tanggal 25 Februari 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010739.AH.01.02.TAHUN 2019 
tanggal 27 Februari 2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan 
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. 
AHU-AH.01.03.0119728 tanggal 27 Februari 2019, perubahan data perseroan mana telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0119729 tanggal 27 Februari 2019, kemudian 
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 Dewan Komisaris 
 Komisaris Utama        :  Maxie Djonny, ST, MT 
 Komisaris : Adikin Basirun, SE 

Komisaris Independen    : Ida Bagus Putu Sinarbawa, SE 
 
5.  Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi 

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau 
pelaksanaan penawaran umum. 

 
Bahwa Pendirian PT. HDI telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 
yang berlaku di Indonesia. 

 
Bahwa perubahan nama PT. HDI tersebut telah memperoleh persetujuan Instansi 
terkait dan tidak ada keberatan dari Pihak Ketiga atas perubahan nama PT. HDI. 
Setelah PT. HDI memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
PT. HDI akan melakukan pemberitahuan kepada pihak/instansi pemberi ijin pokok tersebut 
dan kemudian melakukan perubahan nama dari atas nama PT. HENSEL DAVEST 
INDONESIA menjadi atas nama PT. HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk atas ijin pokok 
tersebut. 
 
Perubahan Anggaran Dasar PT. HDI adalah benar dan berkesinambungan. Anggaran Dasar 
PT. HDI telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok 
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum EfekBersifat Ekuitas Dan 
Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 
tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 
Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka jucto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 
14 Maret 2017 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten 
atau Perusahaan Publik serta ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. 
 

II. Maksud dan tujuan PT. HDI tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana 
termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel 
Davest Indonesia No. 32 tanggal 25 Februari 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010739.AH.01.02.TAHUN 2019 
tanggal 27 Februari 2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan 
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. 
AHU-AH.01.03.0119728 tanggal 27 Februari 2019, perubahan data perseroan mana telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0119729 tanggal 27 Februari 2019, kemudian 
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didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 
pada tanggal 27 Februari 2019 ialah bergerak dalam bidang pengembangan aplikasi 
perdagangan melalui internet (e-commerce) dan pendistribusian produk digital 

 
Bahwa kegiatan usaha yang di jalankan PT. HDI telah sesuai dengan maksud dan tujuan  serta 
kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya dan tidak ada usaha lain selain dari yang telah diatur 
dalam Anggaran Dasar.   
 

III. Susunan permodalan dan pemegang saham PT. HDI dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah 
sebagai berikut:  
 
Tahun 2017 
 
  Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT. Hensel Davest Indonesia No. 10 tanggal 29 

Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris 
di Kabupaten Gowa, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0002130.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, perubahan anggaran dasar 
mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0026787 tanggal 19 
Januari 2018, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-
AH.01.03.0026788 tanggal 19 Januari 2018, yang kemudian diklarifikasi dan ditegaskan 
kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham 
Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Hensel Davest Indonesia No. 04 tanggal 26 
Maret 2018, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Gowa, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan 
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 
No. AHU-AH.01.03.0127498 tanggal 28 Maret 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0043975.AH.01.11.TAHUN 2018 pada tanggal 28 Maret 
2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 
April 2018 dibawah No. 33, Tambahan No. 7280/2018susunan permodalan dan pemegang 
saham PT. HDI adalah sebagai berikut: 
 
Susunan permodalan : 
 
Modal Dasar             : Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) terbagi atas 

4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham, masing-masing 
lembar saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) 

 
Modal Ditempatkan  : Rp. 101.201.000.000,- (seratus satu miliar dua ratus satu juta 

rupiah) terbagi atas 1.012.010.000 (satu miliar dua belas juta 
sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing lembar saham 
bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) 
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Modal  Disetor          :  Rp. 101.201.000.000,- (seratus satu miliar dua ratus satu juta 

rupiah) terbagi atas 1.012.010.000 (satu miliar dua belas juta 
sepuluh ribu) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari 
nilai saham yang telah ditempatkan. 

  
Susunan pemegang saham : 

 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp. 100,- 
setiap saham % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai Nominal 

(Rp) 
Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh 
   

1. Hendra David 1.001.000.000 100.100.000.000,- 98,912 
2. Ny. Selvy Hamzano 
3. Edwin Hosan 

11.000.000 
10.000 

1.100.000,000,- 
1.000.000,- 

1,087 
0,01 

    
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

1.012.010.000 101.201.000.000,- 100 

Saham dalam Portepel 2.987.990.000 298.799.000.000,-  
 
Tahun 2018 
 
  Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia No. 36 tanggal 28 Maret 2018, 
dibuat dihadapan Aisyah Ratu Yuliana Siregar, SH, M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, 
perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-
AH.01.03.0128433 tanggal 28 Maret 2018, perubahan data perseroan mana telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0128434 tanggal 28 Maret 2018, kemudian 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0044314.AH.01.11.TAHUN 2018 
pada tanggal 28 Maret 2018, susunan permodalan dan pemegang saham PT. HDI adalah 
sebagai berikut: 
 
Susunan permodalan : 
 
Modal Dasar             : Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) terbagi atas 

4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham, masing-masing 
lembar saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) 

 
Modal Ditempatkan  : Rp. 114.351.000.000,- (seratus empat belas miliar tiga ratus 

lima puluh satu juta rupiah) terbagi atas 1.143.510.000 (satu 
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Modal  Disetor          :  Rp. 101.201.000.000,- (seratus satu miliar dua ratus satu juta 

rupiah) terbagi atas 1.012.010.000 (satu miliar dua belas juta 
sepuluh ribu) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari 
nilai saham yang telah ditempatkan. 

  
Susunan pemegang saham : 

 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp. 100,- 
setiap saham % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai Nominal 

(Rp) 
Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh 
   

1. Hendra David 1.001.000.000 100.100.000.000,- 98,912 
2. Ny. Selvy Hamzano 
3. Edwin Hosan 

11.000.000 
10.000 

1.100.000,000,- 
1.000.000,- 

1,087 
0,01 

    
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

1.012.010.000 101.201.000.000,- 100 

Saham dalam Portepel 2.987.990.000 298.799.000.000,-  
 
Tahun 2018 
 
  Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia No. 36 tanggal 28 Maret 2018, 
dibuat dihadapan Aisyah Ratu Yuliana Siregar, SH, M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, 
perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-
AH.01.03.0128433 tanggal 28 Maret 2018, perubahan data perseroan mana telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0128434 tanggal 28 Maret 2018, kemudian 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0044314.AH.01.11.TAHUN 2018 
pada tanggal 28 Maret 2018, susunan permodalan dan pemegang saham PT. HDI adalah 
sebagai berikut: 
 
Susunan permodalan : 
 
Modal Dasar             : Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) terbagi atas 

4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham, masing-masing 
lembar saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) 

 
Modal Ditempatkan  : Rp. 114.351.000.000,- (seratus empat belas miliar tiga ratus 

lima puluh satu juta rupiah) terbagi atas 1.143.510.000 (satu 
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miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu) 
lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal 
Rp. 100,- (seratus rupiah) 

 
Modal  Disetor          :  Rp. 114.351.000.000,- (seratus empat belas miliar tiga ratus 

lima puluh satu juta rupiah) terbagi atas 1.143.510.000 (satu 
miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu) 
lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang 
telah ditempatkan. 

  
Susunan pemegang saham : 

 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp. 100,- 
setiap saham % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai Nominal 

(Rp) 
Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh 
   

1.PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000,- 87,537 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 
3. Edwin Hosan 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000,000,- 
13.150.000.000,- 

1.000.000,- 

0,962 
11,500 

0,001 
    
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

1.143.510.000 114.351.000.000,-  100 

Saham dalam Portepel 2.856.490.000 285.649.000.000,-  
 
 

Tahun 2019 
 

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel 
Davest Indonesia No. 32 tanggal 25 Februari 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010739.AH.01.02.TAHUN 2019 
tanggal 27 Februari 2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan 
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. 
AHU-AH.01.03.0119728 tanggal 27 Februari 2019, perubahan data perseroan mana telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0119729 tanggal 27 Februari 2019, kemudian 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 
pada tanggal 27 Februari 2019, tentang penegasan kembali susunan permodalan dan susunan 
pemegang saham PT. HDI, yaitu sebagai berikut : 

 
Susunan permodalan : 
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Modal Dasar             : Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) terbagi atas 
4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham, masing-masing 
lembar saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) 

 
Modal Ditempatkan  : Rp. 114.351.000.000,- (seratus empat belas miliar tiga ratus 

lima puluh satu juta rupiah) terbagi atas 1.143.510.000 (satu 
miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu) 
lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal 
Rp. 100,- (seratus rupiah) 

 
Modal  Disetor          :  Rp. 114.351.000.000,- (seratus empat belas miliar tiga ratus 

lima puluh satu juta rupiah) terbagi atas 1.143.510.000 (satu 
miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu) 
lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang 
telah ditempatkan. 

  
Susunan pemegang saham : 

 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp. 100,- 
setiap saham % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai Nominal 

(Rp) 
Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh 
   

1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000,- 87,537 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 
3. Edwin Hosan 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000,000,- 
13.150.000.000,- 

1.000.000,- 

0,962 
11,500 
0,001 

    
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

1.143.510.000 114.351.000.000,-  100 

Saham dalam Portepel 2.856.490.000 285.649.000.000,-  
 

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. HDI dalam 3 (tiga) 
tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar 
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang pasar modal.  
 
Bahwa PT. HDI telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham yang 
mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. HDI dan Daftar Khusus yang mencerminkan 
kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris berserta keluarganya atas saham PT. 
HDI dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
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Modal Dasar             : Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) terbagi atas 
4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham, masing-masing 
lembar saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) 

 
Modal Ditempatkan  : Rp. 114.351.000.000,- (seratus empat belas miliar tiga ratus 

lima puluh satu juta rupiah) terbagi atas 1.143.510.000 (satu 
miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu) 
lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal 
Rp. 100,- (seratus rupiah) 

 
Modal  Disetor          :  Rp. 114.351.000.000,- (seratus empat belas miliar tiga ratus 

lima puluh satu juta rupiah) terbagi atas 1.143.510.000 (satu 
miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu) 
lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang 
telah ditempatkan. 

  
Susunan pemegang saham : 

 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp. 100,- 
setiap saham % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai Nominal 

(Rp) 
Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh 
   

1. PT. Davest Investama Mandiri 1.001.000.000 100.100.000.000,- 87,537 
2. PT. Anugerah Berkat Abadindo 
3. PT. Anugerah Indonesia Sejahtera 
3. Edwin Hosan 

11.000.000 
131.500.000 

10.000 

1.100.000,000,- 
13.150.000.000,- 

1.000.000,- 

0,962 
11,500 

0,001 
    
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

1.143.510.000 114.351.000.000,-  100 

Saham dalam Portepel 2.856.490.000 285.649.000.000,-  
 

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. HDI dalam 3 (tiga) 
tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar 
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang pasar modal.  
 
Bahwa PT. HDI telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham yang 
mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. HDI dan Daftar Khusus yang mencerminkan 
kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris berserta keluarganya atas saham PT. 
HDI dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
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IV. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan susunan Direksi dan 
Komisaris PT. HDI yang menjabat saat ini berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia No. 32 tanggal 25 Februari 2019, 
dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan mana telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0119729 tanggal 27 Februari 2019, kemudian 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0033156.AH.01.11.TAHUN 2019 
pada tanggal 27 Februari 2019, yaitu sebagai berikut: 

 
Direksi 

 Direktur Utama          : Hendra David 
 Direktur                : Edwin Hosan 
 Direktur :  Ferdiana 
  
 Dewan Komisaris 
 Komisaris Utama        :  Maxie Djonny, ST, MT 
 Komisaris : Adikin Basirun, SE 

Komisaris Independen    : Ida Bagus Putu Sinarbawa, SE 
 
Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 10  jo. Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar PT. HDI, anggota 
Direksi dan  Dewan Komisaris  PT. HDI diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan 
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan 
dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang  Pasar 
Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya 
berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar 
 
a. Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang menjabat saat ini, pengangkatanya 

telah sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar PT. HDI serta telah sesuai 
dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah 
memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 
Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik: 

a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik 
b) cakap melakukan perbuatan hukum 
c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : 

i.  tidak pernah dinyatakan pailit; 
ii.  tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 
iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;dan 
iv. tidak pernah  menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 

selama menjabat : 
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1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 
2)  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; 

3)  pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh Izin, persetujuan, atau 
pendaftaran dan Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajibannya 
menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan. 

d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan 
e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau 

Perusahaan Publik. 
 

b. PT. HDI telah mengangkat Ida Bagus Putu Sinarbawa sebagai Komisaris Independen yang 
telah memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 
8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik 
sebagai berikut : 
1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dantanggung jawab 

untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, ataumengawasi kegiatan Emiten atau 
Perusahaan Publik tersebut dalamwaktu 6 (enam) bulan terakhir; 

2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung padaEmiten atau 
Perusahaan Publik tersebut; 

3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau PerusahaanPublik, anggota 
Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau PemegangSaham Utama Emiten atau 
Perusahaan Publik tersebut; dan 

4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidaklangsung yang berkaitan 
dengan kegiatan.  

 
c. Bahwa sampai dengan dibuatnya PENDAPAT SEGI HUKUM ini PT. HDI telah membentuk 

Komite Audit, Komite Nominasi dan Numerasi, Unit Audit Internal dan menunjuk Sekretaris 
Perusahaan sebagai berikut : 

 
- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 

2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan, Direksi PT. HDI menunjuk 
Ferdiana sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. HDI No. 
12105HDI/SK/0119 tanggal 27 Februari 2019 

 
- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 

Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, PT. 
HDI telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat  berdasarkan Surat Keputusan Dewan 
Komisaris PT. HDI No. 12074HDI/SK/0219 tanggal 27 Februari 2019, dengan susunan : 
Ketua    : Ida Bagus Putu Sinarbawa 
Anggota  : 1. Ade Damayanti Vina Giovani 
                  2. Ayub Herbi Patendean 
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1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 
2)  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; 

3)  pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh Izin, persetujuan, atau 
pendaftaran dan Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajibannya 
menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan. 

d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan 
e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau 

Perusahaan Publik. 
 

b. PT. HDI telah mengangkat Ida Bagus Putu Sinarbawa sebagai Komisaris Independen yang 
telah memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 
8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik 
sebagai berikut : 
1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dantanggung jawab 

untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, ataumengawasi kegiatan Emiten atau 
Perusahaan Publik tersebut dalamwaktu 6 (enam) bulan terakhir; 

2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung padaEmiten atau 
Perusahaan Publik tersebut; 

3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau PerusahaanPublik, anggota 
Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau PemegangSaham Utama Emiten atau 
Perusahaan Publik tersebut; dan 

4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidaklangsung yang berkaitan 
dengan kegiatan.  

 
c. Bahwa sampai dengan dibuatnya PENDAPAT SEGI HUKUM ini PT. HDI telah membentuk 

Komite Audit, Komite Nominasi dan Numerasi, Unit Audit Internal dan menunjuk Sekretaris 
Perusahaan sebagai berikut : 

 
- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 

2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan, Direksi PT. HDI menunjuk 
Ferdiana sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. HDI No. 
12105HDI/SK/0119 tanggal 27 Februari 2019 

 
- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 

Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, PT. 
HDI telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat  berdasarkan Surat Keputusan Dewan 
Komisaris PT. HDI No. 12074HDI/SK/0219 tanggal 27 Februari 2019, dengan susunan : 
Ketua    : Ida Bagus Putu Sinarbawa 
Anggota  : 1. Ade Damayanti Vina Giovani 
                  2. Ayub Herbi Patendean 
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- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 
Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit 
Internal, Direksi PT. HDI telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Mai 
Armiyani sebagai Kepala Unit Audit Internal PT. HDI berdasarkan Surat Keputusan Direksi 
PT. HDI No. 12005HDI/SK/0119 tanggal 27 Februari 2019. 

- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, PT. HDI 
telah membentuk Komite Nominasi dan Renumerasi dengan masa tugas sampai dengan 
berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat 
Keputusan Dewan Komisaris PT. HDI No. 14206HDI/SK/0419 tanggal 24 April 2019, 
dengan susunan : 
Ketua    : Ida Bagus Putu Sinarbawa 
Anggota  : 1. Maxie Djonny, ST, MT 
                  2. Vidi Ina Sigarlaki 

 
Bahwa pembentukan Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Numerasi dan 
Unit Audit Internal, telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
(POJK) No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Numerasi Emiten atau Perusahaan 
Publik, POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan 
Publik, POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanan Kerja 
Komite Audit dan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan 
Piagam Unit Audit Internal 
 

V. Sehubungan dengan kegiatan usahanya yang bergerak dalam bidang penyelenggara teknologi 
finansial, pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce) dan pendistribusian 
produk digital,  PT. HDI telah memperoleh perijinan dari Bank Indonesia berdasarkan surat 
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia No. 20/197/DKSP/Srt/B 
tanggal 14 Mei 2018, diberitahukan bahwa Sistem Pembayaran dengan nama produk : 
“Davestpay” yang dimiliki oleh PT. HDI telah terdaftar sebagai Penyelenggara Teknologi 
Finansial di Bank Indonesia, dengan kewajiban: menerapkan prinsip perlindungan konsumen 
sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan, menjaga 
kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi, 
menerapkan prinsip manajemen resiko dan kehati-hatian, menggunakan rupiah dalam setiap 
transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang, menerapkan 
prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan 
pendanaan terorisme dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, selain itu 
dilarang melakukan kegiatan system pembayaran dengan menggunakan virtual currency. Bahwa 
produk PT. HDI yaitu DavestMoney saat ini sedang dalam tahap proses permohonan pendaftaran 
di Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (SIUP Besar) No. 
503/23542/SIUPB-B/01/DPM-PTSP tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar kepada PT. HDI 
dengan kegiatan usaha Jasa (KBLI : 6201, 6202, 6209, 6499, 6419), barang/jasa dagangan utama: 
kegiatan pemrograman komputer, kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas 
komputer, kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, jasa keuangan lainnya YTDL, 
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bukan asuransi dan dana pensiun, jara perantara moneter lainnya. SIUP ini berlaku untuk 
melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan 
masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali. Sesuai 
dengan ketentuan UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang 
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. HDI telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan No. 
TDP : 202316419767 tanggal 01 Februari 2018, berlaku sampai dengan tanggal 01 Februari 2023. 
Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/117/KKM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 
yang dikeluarkan oleh Lurah Kunjung Mae dan diketahui oleh Camat Mariso, yang menerangkan 
bahwa PT. HDI beralamat di Jl. Lamadukelleng No. 59, Travellers Hotel Phinisi Lt. 12, RT. 001 
RW. 003, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sesuai ketentuan Pasal 
24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Eletronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara 
OSS telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT. HDI dibawah No. 
9120106131776 tanggal 17 Januari 2019, Nama KLBI: aktivitas pengembangan aplikasi 
perdagangan melalui internet (e-commerce), Kode KLBI : 62012, Status penanaman modal: 
PMDN. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan 
berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB 
adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan 
Tanda Daftar Perusahaan. Bahwa PT. HDI telah terdaftar dalam Sistem Elektronik (PSE) 
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan nama sistem elektronik : 
Davestpay, jenis sistem elektronik: sektor keuangan, fungsi sistem elektronik: perdagangan online 
atau ecommerce, layanan distribusi produk digital berdasarkan Tanda Daftar Penyelenggara 
Sistem Elektronik No. 01409/DJAI.PSE/03/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh 
Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika a.n Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, 
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dengan kewajiban menyerahkan 
bukti sertifikat keamanan informasi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanda Daftar ini diterbitkan. 
Bahwa PT. HDI telah terdaftar sebagai anggota Indonesia FinTech Association berdasarkan 
Sertifikat Keanggotaan (Certificate of Membership) tanggal 26 Februari 2019. Bahwa PT. HDI 
telah pula terdaftar sebagai anggota E-Commerce Indonesia (idEA) berdasarkan Sertifikat 
Keanggotaan No. idEA-00638 yang ditetapkan sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 
2020 
 

Sampai dengan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan perijinan yang 
dimiliki PT. HDI saat ini masih berlaku, kecuali untuk produk Davestmoney saat ini sedang 
dalam tahap proses permohonan pendaftaran di Bank Indonesia berdasarkan tanda terima tanggal 
28 Maret 2019 dan masih menunggu tahapan berikutnya, dan Produk Davestmoney telah terdaftar 
dalam Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, jenis 
sistem elektronik: sektor keuangan, fungsi sistem elektronik: uang elektronik berdasarkan Tanda 
Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 01558/DJAI.PSE/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang 
dikeluarkan oleh Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika a.n Direktur Jenderal Aplikasi 
Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dengan kewajiban 
menyerahkan bukti sertifikat keamanan informasi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanda Daftar 
ini diterbitkan. Untuk produk Davestpay PT. HDI telah memenuhi seluruh perijinan yang material 
untuk melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. HDI. 
 



107

 

12 
 

LAW OFFICE 
ANRA & PARTNERS 

bukan asuransi dan dana pensiun, jara perantara moneter lainnya. SIUP ini berlaku untuk 
melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan 
masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali. Sesuai 
dengan ketentuan UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang 
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. HDI telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan No. 
TDP : 202316419767 tanggal 01 Februari 2018, berlaku sampai dengan tanggal 01 Februari 2023. 
Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/117/KKM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 
yang dikeluarkan oleh Lurah Kunjung Mae dan diketahui oleh Camat Mariso, yang menerangkan 
bahwa PT. HDI beralamat di Jl. Lamadukelleng No. 59, Travellers Hotel Phinisi Lt. 12, RT. 001 
RW. 003, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sesuai ketentuan Pasal 
24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Eletronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara 
OSS telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT. HDI dibawah No. 
9120106131776 tanggal 17 Januari 2019, Nama KLBI: aktivitas pengembangan aplikasi 
perdagangan melalui internet (e-commerce), Kode KLBI : 62012, Status penanaman modal: 
PMDN. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan 
berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB 
adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan 
Tanda Daftar Perusahaan. Bahwa PT. HDI telah terdaftar dalam Sistem Elektronik (PSE) 
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan nama sistem elektronik : 
Davestpay, jenis sistem elektronik: sektor keuangan, fungsi sistem elektronik: perdagangan online 
atau ecommerce, layanan distribusi produk digital berdasarkan Tanda Daftar Penyelenggara 
Sistem Elektronik No. 01409/DJAI.PSE/03/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh 
Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika a.n Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, 
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dengan kewajiban menyerahkan 
bukti sertifikat keamanan informasi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanda Daftar ini diterbitkan. 
Bahwa PT. HDI telah terdaftar sebagai anggota Indonesia FinTech Association berdasarkan 
Sertifikat Keanggotaan (Certificate of Membership) tanggal 26 Februari 2019. Bahwa PT. HDI 
telah pula terdaftar sebagai anggota E-Commerce Indonesia (idEA) berdasarkan Sertifikat 
Keanggotaan No. idEA-00638 yang ditetapkan sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 
2020 
 

Sampai dengan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan perijinan yang 
dimiliki PT. HDI saat ini masih berlaku, kecuali untuk produk Davestmoney saat ini sedang 
dalam tahap proses permohonan pendaftaran di Bank Indonesia berdasarkan tanda terima tanggal 
28 Maret 2019 dan masih menunggu tahapan berikutnya, dan Produk Davestmoney telah terdaftar 
dalam Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, jenis 
sistem elektronik: sektor keuangan, fungsi sistem elektronik: uang elektronik berdasarkan Tanda 
Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 01558/DJAI.PSE/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang 
dikeluarkan oleh Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika a.n Direktur Jenderal Aplikasi 
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VI. Bahwa sampai dengan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat PT. HDI telah 
melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan yaitu telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sehubungan dengan kewajibannya dibidang 
perpajakan, PT. HDI telah melakukan pembayaran/pelunasan atas hutang pajak.  
 
PT. HDI  telah melaksankan kewajiban dibidang ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh pihak 
berwenang, telah melaporkan tenaga kerjanya dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, dan telah mengikutsertakan seluruh 
tenaga kerjanya dalam kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta telah 
membayar upah minimum regional yang berlaku di wilayahnya tempat tenaga kerja itu bekerja 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. HDI  saat ini tidak memiliki perkara di 
Pengadilan Hubungan Industrial sehubungan dengan ketenagakerjaan dan Pengadilan Pajak 
sehubungan dengan perpajakan. 
 

VII. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. HDI saat ini sedang 
mengajukan permohonan pendaftaran merek berdasarkan Formulir Pendaftaran Merek untuk 
merek DAVEST dengan memberikan kuasa kepada Konsultan HKI Mitra Patent berdasarkan 
pengajuan No. Permohonan: J002015003847 tanggal 30 Januari 2015, kelas barang/jasa: 36, 
nama pemilik merek terdaftar: PT. HDI, uraian jenis barang/jasa: jasa-jasa keuangan, jasa-jasa 
properti, lembaga non bank, pengelolaan tanah dan bangunan, pengiriman uang baik manual 
maupun elektronik, jasa-jasa asuransi, pembayaran rekening secara otomatis, penjualan kompiek 
perumahan, pusat perbelanjaan (real estate). Berdasarkan E-Status Kekayaan Intelektual 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I. bahwa 
permohonan pendaftaran merek DAVEST masih dalam status: “pengecekan oposisi atau 
pengecekan ada keberatan pihak ketiga sesuai UU No.20 tahun 2016 pasal 16 tentang Merek”. 
 

VIII. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan PT. HDI saat ini tidak 
memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan 
maupun benda bergerak berupa kendaraan bermotor. Bahwa PT. HDI memiliki dan/atau 
menguasai secara sah harta kekayaan berupa benda bergerak yaitu peralatan dan perlengkapan 
serta asset tidak berwujud berupa perangkat lunak, dimana saat ini tidak sedang tersangkut/terlibat 
dalam suatu sengketa/perkara atau perselisihan hukum. Harta kekayaan berupa peralatan dan 
perlengkapan serta asset tidak berwujud berupa perangkat lunak tidak sedang dijaminkan kepada 
pihak lain. 
 
PT. HDI saat ini tidak melakukan penutupan asuransikan atas harta kekayaan yang dimiliknya, 
namun melakukan penutupan asuransi kebakaran atas harta kekayaan berupa bangunan yang 
dimiliki oleh Hendra Gomulya (atau Hendra David) dan Selvy Hamzano yang saat ini dijadikan 
jaminan/agunan atas hutang PT. HDI pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. 
Bank Central Asia Tbk. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga menerima jaminan/agunan 
atas hutang PT. HDI berupa Persediaan Taco HPL milik Hendra David. Sehubungan dengan 
penjaminan tersebut tidak ada kompensasi dalam bentuk apapun yang diberikan oleh PT. HDI 
kepada Hendra Gomulya (atau Hendra David) dan Selvy Hamzano tersebut. 
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IX. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. HDI memiliki 
penyertaan  modal dalam bentuk saham pada Anak Perusahaan yaitu penyertaan modal secara 
langsung pada: 

1. PT. EMPOSH SINERGI ASIA berkedudukandi Kota Makassar (selanjutnya disebut “PT. 
ESA”) dengan kepemilikan saham sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma 
sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor 
penuh dalam PT. ESA. 

2. PT. BIROPAY INDOTEKNOLOGI GLOBAL berkedudukan di Kota Makassar 
(selanjutnya disebut “PT. BIG”) dengan kepemilikan saham sebesar 99,98% (sembilan 
puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah 
dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. BIG. 

3. PT. MOTRANSFER OTORITAS INTERNASIONAL berkedudukan di Kota Makassar 
(selanjutnya disebut “PT. MOI”) dengan kepemilikan saham sebesar 99,98% (sembilan 
puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah 
dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. MOI. 

4. PT. DOEKU PEDULI INDONESIA berkedudukan di Kota Makassar (selanjutnya 
disebut “PT. DPI”) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99998% (sembilan puluh 
sembilan koma sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan 
persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. DPI. 

 
Bahwa penyertaan modal PT. HDI dalam bentuk saham pada Anak Perusahaan adalah sah 
dan sesuai dengan anggaran dasar PT. HDI, Anak Perusahaan dan peraturan perundangan 
yang berlaku. Bahwa penyertaan modal PT. HDI saat ini tidak sedang dalam keadaan 
sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun.   
 

X. Keterangan Singkat Anak Perusahaan PT. HDI adalah sebagai berikut : 
 

1.  PT. EMPOSH SINERGI ASIA 
 
a. Riwayat Pendirian dan Anggaran Dasar 
 

PT. EMPOSH SINERGI ASIA (selanjutnya disebut “PT. ESA”) berkedudukan 
hukum di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
PT. Emposh Sinergi Asia No. 05 tanggal 23 Desember 2017, dibuat dihadapan 
Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang 
telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Surat Keputusan No. AHU-0002508.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 
Januari 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0007423.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018. 

 
Bahwa Pendirian PT. ESA telah sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku di Indonesia. 
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IX. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. HDI memiliki 
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dan sesuai dengan anggaran dasar PT. HDI, Anak Perusahaan dan peraturan perundangan 
yang berlaku. Bahwa penyertaan modal PT. HDI saat ini tidak sedang dalam keadaan 
sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun.   
 

X. Keterangan Singkat Anak Perusahaan PT. HDI adalah sebagai berikut : 
 

1.  PT. EMPOSH SINERGI ASIA 
 
a. Riwayat Pendirian dan Anggaran Dasar 
 

PT. EMPOSH SINERGI ASIA (selanjutnya disebut “PT. ESA”) berkedudukan 
hukum di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
PT. Emposh Sinergi Asia No. 05 tanggal 23 Desember 2017, dibuat dihadapan 
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Hingga tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat belum ada 
perubahan atas Anggaran Dasar PT. ESA 

 
b. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Emposh Sinergi Asia 

No. 05 tanggal 23 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya 
Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 
AHU-0002508.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007423.AH.01.11.TAHUN 
2018 tanggal 19 Januari 2018, maksud dan tujuan PT. ESA yaitu berusaha dalam 
bidang informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, perdagangan dan jasa  

. 
Bahwa PT. ESA saat ini belum aktif melaksanakan kegiatan usaha (operasional) 
sehingga belum melaksanakan maksud dan tujuannya sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Dasar PT. ESA. 

 
c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. ESA berdasarkan Akta 

Pendirian Perseroan Terbatas PT. Emposh Sinergi Asia No. 05 tanggal 23 Desember 
2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002508.AH.01.01.TAHUN 
2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di 
bawah No. AHU-0007423.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, yaitu 
sebagai berikut : 

 
Struktur permodalan : 

 
Modal Dasar              :  Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 

10.000.000 (sepuluh juta) saham, masing-masing saham 
bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah)   

Modal Ditempatkan   :  Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham, 
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus 
rupiah) 

Modal  Disetor           :  Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham 
atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah 
ditempatkan. 

 
Susunan pemegang saham: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp.100-. Setiap 
Saham % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 
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Keterangan 

Nilai Nominal Rp.100-. Setiap 
Saham % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1.PT. Hensel Davest Indonesia 2.499.995 249.999.500,- 99,98 
2. Nasratul Jannah 5 500,- 0,02 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

2.500.000 250.000.000,- 100 

Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000,-  
 
Hingga tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat Anggaran 
Dasar belum ada perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
PT. ESA 
 
Bahwa PT. ESA telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang 
Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. ESA dan Daftar Khusus 
yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta 
keluarganya atas saham PT. ESA dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan 
Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

 
d. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Emposh Sinergi Asia No. 05 

tanggal 23 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, 
M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0002508.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007423.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 
19 Januari 2018, susunan Direksi dan Komisaris PT. ESA yang menjabat saat ini yaitu 
sebagai berikut : 

 
Direksi: 
Direktur Utama : Nasratul Jannah 
Direktur   :  Muh. Aditya Nugraha 
 
Komisaris : 
Komisaris  :  Fany Lisabeth Gomulya 
 
Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang menjabat saat ini, pengangkatanya 
telah sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar dan telah sesuai dengan 
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 jo. Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan diatur 
ketentuan bahwa anggota Direksi dan Komisaris  PT. ESA diangkat oleh Rapat Umum 



111

 

16 
 

LAW OFFICE 
ANRA & PARTNERS 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp.100-. Setiap 
Saham % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1.PT. Hensel Davest Indonesia 2.499.995 249.999.500,- 99,98 
2. Nasratul Jannah 5 500,- 0,02 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

2.500.000 250.000.000,- 100 

Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000,-  
 
Hingga tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat Anggaran 
Dasar belum ada perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
PT. ESA 
 
Bahwa PT. ESA telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang 
Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. ESA dan Daftar Khusus 
yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta 
keluarganya atas saham PT. ESA dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan 
Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

 
d. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Emposh Sinergi Asia No. 05 

tanggal 23 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, 
M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0002508.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007423.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 
19 Januari 2018, susunan Direksi dan Komisaris PT. ESA yang menjabat saat ini yaitu 
sebagai berikut : 

 
Direksi: 
Direktur Utama : Nasratul Jannah 
Direktur   :  Muh. Aditya Nugraha 
 
Komisaris : 
Komisaris  :  Fany Lisabeth Gomulya 
 
Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang menjabat saat ini, pengangkatanya 
telah sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar dan telah sesuai dengan 
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 jo. Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan diatur 
ketentuan bahwa anggota Direksi dan Komisaris  PT. ESA diangkat oleh Rapat Umum 
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Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi 
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 

 
e. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. ESA telah 

memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (SIUP Besar) No. 503/23539/SIUPB-
B/01/DPM-PTSP tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar kepada PT. ESA 
dengan kegiatan usaha Jasa (KBLI : 6201, 6202, 6209, 6499, 6419), barang/jasa 
dagangan utama: kegiatan pemrograman komputer, kegiatan konsultasi komputer dan 
manajemen fasilitas komputer, kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, 
jasa keuangan lainnya YTDL, bukan asuransi dan dana pensiun, jara perantara moneter 
lainnya SIUP ini berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah 
Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib 
didaftar ulang setiap 5 tahun sekali. SIUP ini berlaku untuk melakukan kegiatan 
perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih 
menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali. Sesuai 
dengan ketentuan UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. ESA telah terdaftar dalam 
Daftar Perusahaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Makassar dengan No. TDP : 202316219767 tanggal 01 Februari 2018, berlaku 
sampai dengan tanggal 01 Februari 2023. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 
503/97/KKM/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kunjung Mae 
dan diketahui oleh Camat Mariso dibawah No. 54/KMRS/IX/2018 tanggal 26 
September 2018, yang menerangkan bahwa PT. ESA beralamat di Jl. Lamadukelleng 
Buntu No. 59, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota 
Makassar. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik, Pemerintah 
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah menerbitkan Nomor 
Induk Berusaha (NIB) kepada PT. ESA dibawah No. 9120100431659 tanggal 15 April 
2019, Nama KLBI: Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Kode 
KLBI : 62090, Status penanaman modal: PMDN. NIB merupakan identitas pelaku 
usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan 
kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti 
Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda 
Daftar Perusahaan. 
 
Sampai dengan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan perijinan 
yang dimiliki PT. ESA saat ini masih berlaku dan telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, PT. ESA yang akan mengoperasikan Produk 
Emposh sudah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari 
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan nama sistem 
elektronik : Emphos, jenis sistem elektronik: sektor perdagangan, fungsi sistem 
elektronik: Layanan Penyedia Platform Secara Whitelabel Ecommerce dan Marketplace 
bagi UMKM berdasarkan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 
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01545/DJAI.PSE/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Tata 
Kelola Aplikasi Informatika a.n Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian 
Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dengan kewajiban menyerahkan bukti 
sertifikat keamanan informasi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanda Daftar ini 
diterbitkan.” 

 
f. Hingga saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. ESA 

belum melakukan kegiatan operasional sehingga belum melaksanakan kewajibannya 
dibidang perpajakan dan ketenagakerjaan dan saat ini tidak sedang mendapat 
peringatan, teguran dan/atau sedang dalam pemeriksaan dari pihak yang berwenang 
sehubungan perijinan, ketenagakerjaan dan perpajakan.  

 
g. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. ESA tidak 

memiliki harta kekayaan baik benda tidak bergerak ataupun benda bergerak sehingga 
tidak ada penutupan asuransi atas harta kekayaan yang dimiliknya.  

 
h. Hingga saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. ESA saat 

ini tidak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga yang bersifat material.  
 
i. Bahwa sampai dengan tanggal pembuatan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM 

ini, Konsultan Hukum telah melaksanakan pemeriksaan atas dokumen dan/atau realitas 
lapangan semua perkara hukum yang melibatkan PT.ESA, Direksi dan Komisaris saat 
ini tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan 
Negeri dimana perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan 
Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di pengadilan Tata Usaha 
Negara, perkara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia,perkara 
perpajakan di Pengadilan Pajak, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban 
pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga 
serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. Sedangkan para 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. ESA, tidak terdaftar sebagai penggugat, 
tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di 
Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam 
suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat 
dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang 
terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial. tidak terlibat dalam sengketa di 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di 
Pengadilan Pajak. tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara 
kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang 
di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang 
mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terdaftar sebagai pihak dalam 
suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia atau badan arbitrase lainnya. tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di 
sektor perbankan dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan. 
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01545/DJAI.PSE/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Tata 
Kelola Aplikasi Informatika a.n Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian 
Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dengan kewajiban menyerahkan bukti 
sertifikat keamanan informasi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanda Daftar ini 
diterbitkan.” 

 
f. Hingga saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. ESA 

belum melakukan kegiatan operasional sehingga belum melaksanakan kewajibannya 
dibidang perpajakan dan ketenagakerjaan dan saat ini tidak sedang mendapat 
peringatan, teguran dan/atau sedang dalam pemeriksaan dari pihak yang berwenang 
sehubungan perijinan, ketenagakerjaan dan perpajakan.  

 
g. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. ESA tidak 

memiliki harta kekayaan baik benda tidak bergerak ataupun benda bergerak sehingga 
tidak ada penutupan asuransi atas harta kekayaan yang dimiliknya.  

 
h. Hingga saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. ESA saat 

ini tidak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga yang bersifat material.  
 
i. Bahwa sampai dengan tanggal pembuatan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM 

ini, Konsultan Hukum telah melaksanakan pemeriksaan atas dokumen dan/atau realitas 
lapangan semua perkara hukum yang melibatkan PT.ESA, Direksi dan Komisaris saat 
ini tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan 
Negeri dimana perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan 
Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di pengadilan Tata Usaha 
Negara, perkara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia,perkara 
perpajakan di Pengadilan Pajak, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban 
pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga 
serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. Sedangkan para 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. ESA, tidak terdaftar sebagai penggugat, 
tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di 
Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam 
suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat 
dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang 
terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial. tidak terlibat dalam sengketa di 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di 
Pengadilan Pajak. tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara 
kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang 
di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang 
mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terdaftar sebagai pihak dalam 
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2.  PT. BIROPAY INDOTEKNOLOGI GLOBAL 

 
a. Riwayat Pendirian dan Anggaran Dasar 
 

PT. BIROPAY INDOTEKNOLOGI GLOBAL (selanjutnya disebut “PT. BIG”) 
berkedudukan hukum di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas PT. Biropay Indoteknologi Global No. 07 tanggal 27 Desember 
2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002516.AH.01.01.TAHUN 
2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di 
bawah No. AHU-0007450.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018. 
 
Bahwa Pendirian PT. BIG telah sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku di Indonesia. 

 
Hingga tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat belum ada 
perubahan atas Anggaran Dasar PT. BIG. 

 
b. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Biropay Indoteknologi 

Global No. 07 tanggal 27 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael 
Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 
Keputusan No. AHU-0002516.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, 
kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0007450.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, maksud dan tujuan PT. 
BIG yaitu berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan 
asuransi, perdagangan dan jasa.  
 
Bahwa PT. BIG saat ini belum aktif melaksanakan kegiatan usaha (operasional) 
sehingga belum melaksanakan maksud dan tujuannya sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Dasar PT. BIG. 

 
c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. BIG berdasarkan Akta 

Pendirian Perseroan Terbatas PT. Biropay Indoteknologi Global No. 07 tanggal 27 
Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., 
Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0002516.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007450.AH.01.11.TAHUN 2018 
tanggal 19 Januari 2018, yaitu sebagai berikut : 
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Struktur permodalan : 
 

Modal Dasar              :  Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 
10.000.000 (sepuluh juta) saham, masing-masing saham 
bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah)   

Modal Ditempatkan   :  Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham, 
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus 
rupiah) 

Modal  Disetor           :  Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham 
atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah 
ditempatkan. 

 
Susunan pemegang saham: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp.100-. Setiap 
Saham % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1.PT. Hensel Davest Indonesia 2.499.995 249.999.500,- 99,98 
2. Nurasma 5 500,- 0,02 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

2.500.000 250.000.000,- 100 

Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000,-  
 
Hingga tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat Anggaran 
Dasar belum ada perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
PT. BIG 
 
Bahwa PT. BIG telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang 
Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. BIG dan Daftar Khusus 
yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta 
keluarganya atas saham PT. BIGdan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan 
Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

 
d. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Biropay Indoteknologi Global No. 

07 tanggal 27 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, 
M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0002516.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007450.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 
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Struktur permodalan : 
 

Modal Dasar              :  Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 
10.000.000 (sepuluh juta) saham, masing-masing saham 
bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah)   

Modal Ditempatkan   :  Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham, 
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus 
rupiah) 

Modal  Disetor           :  Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham 
atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah 
ditempatkan. 

 
Susunan pemegang saham: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp.100-. Setiap 
Saham % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1.PT. Hensel Davest Indonesia 2.499.995 249.999.500,- 99,98 
2. Nurasma 5 500,- 0,02 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

2.500.000 250.000.000,- 100 

Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000,-  
 
Hingga tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat Anggaran 
Dasar belum ada perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
PT. BIG 
 
Bahwa PT. BIG telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang 
Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. BIG dan Daftar Khusus 
yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta 
keluarganya atas saham PT. BIGdan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan 
Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

 
d. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Biropay Indoteknologi Global No. 

07 tanggal 27 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, 
M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0002516.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007450.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 
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19 Januari 2018, susunan Direksi dan Komisaris PT. BIG yang menjabat saat ini yaitu 
sebagai berikut : 

 
Direksi: 
Direktur Utama : Nurasma 
Direktur  :  Irfandy Thalib 
 
Komisaris : 
Komisaris :  Edwin Hosan 
Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang menjabat saat ini, pengangkatanya 
telah sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar dan telah sesuai dengan 
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 jo. Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan diatur 
ketentuan bahwa anggota Direksi dan Komisaris  PT. BIG diangkat oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi 
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 

 
e. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. BIG telah 

memperolehSurat Ijin Usaha Perdagangan Besar (SIUP Besar) No. 503/23538/SIUPB-
B/01/DPM-PTSP tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar kepada PT. BIG 
dengan kegiatan usaha Jasa (KBLI : 6201, 6202, 6209, 6499, 6419), barang/jasa 
dagangan utama: kegiatan pemrograman komputer, kegiatan konsultasi komputer dan 
manajemen fasilitas komputer, kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, 
jasa keuangan lainnya YTDL, bukan asuransi dan dana pensiun, jara perantara moneter 
lainnyaSIUP ini berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah 
Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan 
wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali. SIUP ini berlaku untuk melakukan kegiatan 
perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih 
menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali. Sesuai 
dengan ketentuan UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. BIG telah terdaftar dalam 
Daftar Perusahaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Makassar dengan No. TDP : 202316219767 tanggal 01 Februari 2018, berlaku 
sampai dengan tanggal 01 Februari 2023. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 
503/96/KKM/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kunjung Mae 
dan diketahui oleh Camat Mariso dibawah No. 53/KMRS/IX/2018 tanggal 26 
September 2018, yang menerangkan bahwa PT. BIG beralamat di Jl. Lamadukelleng 
Buntu No. 59, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota 
Makassar. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik, Pemerintah 
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah menerbitkan Nomor 
Induk Berusaha (NIB) kepada PT. BIG dibawah No. 9120009471251 tanggal 15 April 
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2019, Nama KLBI: Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Kode KLBI : 62019, 
Status penanaman modal: PMDN. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman 
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan 
 
Sampai dengan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan perijinan 
yang dimiliki PT. BIG saat ini masih berlaku dan telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, kecuali PT. BIG yang akan mengoperasikan Produk 
BiroPay harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia sesuai Bab III 
Pendaftaran Bagian Kesatu Kewajiban Melakukan Pendaftaran Pasal 5 Peraturan Bank 
Indonesia No.19/12/PBI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi 
Finansial dan PT. BIG telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 
dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan nama sistem 
elektronik : Biropay, jenis sistem elektronik: sektor keuangan, fungsi sistem elektronik: 
Payment Gateway berdasarkan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 
01549/DJAI.PSE/06/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Tata 
Kelola Aplikasi Informatika a.n Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian 
Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dengan kewajiban menyerahkan bukti 
sertifikat keamanan informasi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanda Daftar ini 
diterbitkan. 
 

f. Hingga saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. BIG 
belum melakukan kegiatan operasional sehingga belum melaksanakan kewajibannya 
dibidang perpajakan dan ketenagakerjaan dan saat ini tidak sedang mendapat 
peringatan, teguran dan/atau sedang dalam pemeriksaan dari pihak yang berwenang 
sehubungan perijinan, ketenagakerjaan dan perpajakan  

 
g. Padasaat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. BIG tidak 

memiliki harta kekayaan baik benda tidak bergerak ataupun benda bergerak sehingga 
tidak ada penutupan asuransi atas harta kekayaan yang dimiliknya.  

 
h. Hingga saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. BIG saat 

ini tidak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga yang bersifat material.  
 
i. Bahwa sampai dengan tanggal pembuatan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM 

ini, Konsultan Hukum telah melaksanakan pemeriksaan atas dokumen dan/atau realitas 
lapangan semua perkara hukum yang melibatkan PT.BIG, Direksi dan Komisaris saat 
ini tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan 
Negeri dimana perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan 
Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di pengadilan Tata Usaha 
Negara, perkara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara 
perpajakan di Pengadilan Pajak, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban 
pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga 
serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. Sedangkan para 
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anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. BIG, tidak terdaftar sebagai penggugat, 
tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di 
Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam 
suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat 
dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang 
terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial. tidak terlibat dalam sengketa di 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di 
Pengadilan Pajak. tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara 
kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang 
di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang 
mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terdaftar sebagai pihak dalam 
suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia atau badan arbitrase lainnya. tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di 
sektor perbankan dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan 

 
 

3.  PT. MOTRANSFER OTORITAS INTERNASIONAL 
 
a. Riwayat Pendirian dan Anggaran Dasar 
 

PT. MOTRANSFER OTORITAS INTERNASIONAL (selanjutnya disebut “PT. 
MOI”) berkedudukan hukum di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta 
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Motransfer Otoritas Internasional No. 06 tanggal 
23 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., 
Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0002513.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007438.AH.01.11.TAHUN 2018 
tanggal 19 Januari 2018 
 
Bahwa Pendirian PT. MOI telah sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku di Indonesia. 

 
Hingga tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat belum ada 
perubahan atas Anggaran Dasar PT. MOI 

 
b. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Motransfer Otoritas 

Internasional No. 06 tanggal 23 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi 
Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 
Keputusan No. AHU-0002513.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, 
kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0007438.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, maksud dan tujuan PT. 
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MOI yaitu berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan 
asuransi, perdagangan dan jasa  
 
Bahwa PT. MOI saat ini belum aktif melaksanakan kegiatan usaha (operasional) 
sehingga belum melaksanakan maksud dan tujuannya sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Dasar PT. MOI. 

 
c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. MOI berdasarkan Akta 

Pendirian Perseroan Terbatas PT. Motransfer Otoritas Internasional No. 06 tanggal 
23 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, M.Kn., 
Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0002513.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007438.AH.01.11.TAHUN 2018 
tanggal 19 Januari 2018, yaitu sebagai berikut : 
 
Struktur permodalan : 

 
Modal Dasar              :  Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 

10.000.000 (sepuluh juta) saham, masing-masing saham 
bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah)   

Modal Ditempatkan   :  Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham, 
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus 
rupiah) 

Modal  Disetor           :  Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
terbagi atas 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham 
atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah 
ditempatkan. 

 
Susunan pemegang saham: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp.100-. Setiap 
Saham % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1.PT. Hensel Davest Indonesia 2.499.995 249.999.500,- 99,98 
2. Vincent 5 500,- 0,02 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

2.500.000 250.000.000,- 100 

Saham dalam Portepel 7.500.000 750.000.000,-  
 
Hingga tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat Anggaran Dasar 
belum ada perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. MOI 
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Bahwa PT. MOI telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham 
yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. MOIdan Daftar Khusus yang 
mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta 
keluarganya atas saham PT. MOIdan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 
100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 
d. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Motransfer Otoritas Internasional No. 

06 tanggal 23 Desember 2017, dibuat dihadapan Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH, 
M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0002513.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018, kemudian didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007438.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 
2018, susunan Direksi dan KomisarisPT. MOIyang menjabat saat ini yaitu sebagai berikut : 

 
Direksi: 
Direktur Utama : Vincent 
Direktur  :  Albert Hamzano 
 
Komisaris : 
Komisaris :  Fany Lisabeth Gomulya 

 
Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang menjabat saat ini, pengangkatanya telah 
sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar dan telah sesuai dengan Undang-
undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
 
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 jo. Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan diatur 
ketentuan bahwa anggota Direksi dan Komisaris  PT. MOI diangkat oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak 
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 

 
e. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. MOI telah 

memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (SIUP Besar) No. 503/23543/SIUPB-
B/01/DPM-PTSP tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar kepada PT. MOI 
dengan kegiatan usaha Jasa (KBLI : 6201, 6202, 6209, 6499, 6419), barang/jasa dagangan 
utama: kegiatan pemrograman komputer, kegiatan konsultasi komputer dan manajemen 
fasilitas komputer, kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, jasa keuangan 
lainnya YTDL, bukan asuransi dan dana pensiun, jara perantara moneter lainnya SIUP ini 
berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia 
selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 
tahun sekali. SIUP ini berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah 
Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib 
didaftar ulang setiap 5 tahun sekali. Sesuai dengan ketentuan UU No. 3 tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
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Terbatas, PT. MOI telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan No. TDP : 202316421209 
tanggal 01 Februari 2018, berlaku sampai dengan tanggal 01 Februari 2023. Surat 
Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/99/KKM/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang 
dikeluarkan oleh Lurah Kunjung Mae dan diketahui oleh Camat Mariso dibawah No. 
55/KMRS/IX/2018 tanggal 26 September 2018, yang menerangkan bahwa PT. MOI 
beralamat di Jl. Lamadukelleng Buntu No. 59, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kunjung Mae, 
Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah 
No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik, 
Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah menerbitkan 
Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT. MOI dibawah No. 9120100401656 tanggal 15 
April 2019, Nama KLBI: Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl, Kode KLBI : 61999, 
Status penanaman modal: PMDN. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman 
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. 
 
Sampai dengan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan perijinan yang 
dimiliki PT. MOI saat ini masih berlaku dan telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kecuali PT. MOI yang akan mengoperasikan Produk MoTransfer 
harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia sesuai Bab III 
Pendaftaran Bagian Kesatu Kewajiban Melakukan Pendaftaran Pasal 5 Peraturan Bank 
Indonesia No.19/12/PBI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penyelenggaraan 
Teknologi Finansial dan PT. MOI telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik 
(PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan nama 
sistem elektronik : Motransfer, jenis sistem elektronik: sektor keuangan, fungsi sistem 
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sejak Tanda Daftar ini diterbitkan. 

 
f. Hingga saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. MOI belum 

melakukan kegiatan operasional sehingga belum melaksanakan kewajibannya dibidang 
perpajakan dan ketenagakerjaan dan saat ini tidak sedang mendapat peringatan, teguran 
dan/atau sedang dalam pemeriksaan dari pihak yang berwenang sehubungan perijinan, 
ketenagakerjaan dan perpajakan  

 
g. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. MOI tidak 

memiliki harta kekayaan baik benda tidak bergerak ataupun benda bergerak sehingga tidak 
ada penutupan asuransi atas harta kekayaan yang dimiliknya.  
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Terbatas, PT. MOI telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan No. TDP : 202316421209 
tanggal 01 Februari 2018, berlaku sampai dengan tanggal 01 Februari 2023. Surat 
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pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman 
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. 
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h. Hingga saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. MOI 
saat ini tidak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga yang bersifat material.  

 
i. Bahwa sampai dengan tanggal pembuatan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM 

ini, Konsultan Hukum telah melaksanakan pemeriksaan atas dokumen dan/atau realitas 
lapangan semua perkara hukum yang melibatkan PT.MOI, Direksi dan Komisaris saat 
ini tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan 
Negeri dimana perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan 
Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di pengadilan Tata Usaha 
Negara, perkara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara 
perpajakan di Pengadilan Pajak, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban 
pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga 
serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. Sedangkan para 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. MOI, tidak terdaftar sebagai penggugat, 
tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di 
Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam 
suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat 
dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang 
terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial. tidak terlibat dalam sengketa di 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di 
Pengadilan Pajak. tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara 
kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang 
di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang 
mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terdaftar sebagai pihak dalam 
suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia atau badan arbitrase lainnya. tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di 
sektor perbankan dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan 

 
 
4.  PT. DOEKU PEDULI INDONESIA 

 
a. Riwayat Pendirian dan Anggaran Dasar 
 

PT. DOEKU PEDULI INDONESIA (selanjutnya disebut “PT. DPI”) 
berkedudukan hukum di Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas PT. Doeku Peduli Indonesia No. 04 tanggal 15 Mei 2019, dibuat 
dihadapan Iwan Setiawan Jaury, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah 
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
Surat Keputusan No. AHU-0024645.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 16 Mei 2019, 
kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0078280.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 16 Mei 2019 
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Bahwa Pendirian PT. DPI telah sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku di Indonesia. 

 
Hingga tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat belum ada 
perubahan atas Anggaran Dasar PT. DPI. 
 

b. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Doeku Peduli Indonesia 
No. 04 tanggal 15 Mei 2019, dibuat dihadapan Iwan Setiawan Jaury, SH, M.Kn., 
Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0024645.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 16 Mei 2019, kemudian didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0078280.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 16 
Mei 2019, maksud dan tujuan PT. DPI ialah sebagai Lembaga Jasa Keuangan 
Lainnya 
 
Bahwa PT. DPI saat ini belum aktif melaksanakan kegiatan usaha (operasional) 
sehingga belum melaksanakan maksud dan tujuannya sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Dasar PT. DPI.  

 
c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. DPI berdasarkan Akta 

Pendirian Perseroan Terbatas PT. Doeku Peduli Indonesia No. 04 tanggal 15 Mei 
2019, dibuat dihadapan Iwan Setiawan Jaury, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten 
Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0024645.AH.01.01.TAHUN 2019 
tanggal 16 Mei 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 
AHU-0078280.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 16 Mei 2019, yaitu sebagai berikut : 
 
Struktur permodalan : 

 
Modal Dasar              :  Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) terbagi atas 

50.000.000 (lima puluh juta) saham, masing-masing 
saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah)   

Modal Ditempatkan   :  Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) 
terbagi atas 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham, 
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus 
rupiah) 

Modal  Disetor           :  Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) 
terbagi atas 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham atau 
100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah 
ditempatkan 

 
Susunan pemegang saham: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp.100-. Setiap 
Saham % 
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Jumlah 
Saham 

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) 

Modal Dasar 50.000.000 5.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
1.PT. Hensel Davest Indonesia 24.999.995 2.499.999.500,- 99,99998 
2. Ivan Gomulya 5 500,- 0,00002 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

25.000.000 2.500.000.000,- 100 

Saham dalam Portepel 25.000.000 2.500.000.000,-  
 

Hingga tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat Anggaran 
Dasar belum ada perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
PT. DPI 
 
Bahwa PT. DPI telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang 
Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. DPI dan Daftar Khusus 
yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta 
keluarganya atas saham PT. DPI dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan 
Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

 
d. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Doeku Peduli Indonesia No. 04 

tanggal 15 Mei 2019, dibuat dihadapan Iwan Setiawan Jaury, SH, M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Gowa, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0024645.AH.01.01.TAHUN 
2019 tanggal 16 Mei 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 
AHU-0078280.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 16 Mei 2019, susunan Direksi dan 
KomisarisPT. DPI yang menjabat saat ini yaitu sebagai berikut : 

 
Direksi: 
Direktur Utama : Edwin Hosan 
Direktur  :  Mega Suryani 
 
Komisaris : 
Komisaris Utama :  Ivan Gomulya 
Komisaris : Maxie Djonny, ST, MT 
 
Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang menjabat saat ini, pengangkatanya 
telah sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar dan telah sesuai dengan 
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
 
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 jo. Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan diatur 
ketentuan bahwa anggota Direksi dan Komisaris  PT. DPI diangkat oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi 
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 
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e. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. DPI telah 
memperoleh Surat Keterangan Domisili tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh 
Pengelola Travellers Hotel, yang menerangkan bahwa PT. DPI beralamat di Travellers 
Hotel Phinisi Lt. 12, Jl. Lamaduklleng No. 59, Makassar 90113. Surat Ijin Usaha 
Perdagangan Besar (SIUP Besar) No. 503/31069/SIUPB-B/01/DPM-PTSP tanggal 17 
Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Makassar kepada PT. DPI dengan kegiatan usaha Jasa (KBLI 
: 6201, 6202, 6209, 6499, 6419), barang/jasa dagangan utama: kegiatan pemrograman 
komputer, kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, kegiatan 
teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, jasa keuangan lainnya YTDL, bukan 
asuransi dan dana pensiun, jara perantara moneter lainnya. SIUP ini berlaku untuk 
melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan 
belaku selama tidak ada perubahaan data perusahaan. Sesuai dengan ketentuan UU No. 
3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. DPI telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan No. 
TDP : 202316210061 tanggal 17 Mei 2019. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Eletronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara 
OSS telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT. DPI dibawah No. 
9120003572906 tanggal 20 Mei 2019, Nama KLBI: Aktivitas Pengembangan Aplikasi 
Perdagangan Melalui Internet (e- commerce), Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, 
Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Kode KLBI : 64999, Status penanaman modal: 
PMDN. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang 
sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Bahwa PT. DPI telah 
terdaftar dalam Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informasi 
Republik Indonesia dengan nama sistem elektronik : Doeku, jenis sistem elektronik: 
sektor keuangan, fungsi sistem elektronik: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi berdasarkan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 
01527/DJAI.PSE/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Tata 
Kelola Aplikasi Informatika a.n Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian 
Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dengan kewajiban menyerahkan bukti 
sertifikat keamanan informasi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanda Daftar ini 
diterbitkan. Bahwa produk Doeku yang merupakan produk Fintech PT. DPI saat ini 
sedang dalam tahap proses pendaftaran di OJK yang telah diserahkan oleh PT. DPI 
berdasarkan Tanda Terima No. 01/TT/DPI/0519 tanggal 22 Mei 2019 yang ditujukan 
ke Divisi Fintech OJK dan telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima No. 
042122 tanggal 22 Mei 2019. 
 

Sampai dengan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan perijinan 
yang dimiliki PT. DPI saat ini masih berlaku dan beberapa masih dalam proses 
pendaftaran, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali 
produk Doeku yang merupakan produk Fintech Anak Perusahaan PT. HDI telah 
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Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dengan kewajiban menyerahkan bukti 
sertifikat keamanan informasi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanda Daftar ini 
diterbitkan. Bahwa produk Doeku yang merupakan produk Fintech PT. DPI saat ini 
sedang dalam tahap proses pendaftaran di OJK yang telah diserahkan oleh PT. DPI 
berdasarkan Tanda Terima No. 01/TT/DPI/0519 tanggal 22 Mei 2019 yang ditujukan 
ke Divisi Fintech OJK dan telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima No. 
042122 tanggal 22 Mei 2019. 
 

Sampai dengan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan perijinan 
yang dimiliki PT. DPI saat ini masih berlaku dan beberapa masih dalam proses 
pendaftaran, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali 
produk Doeku yang merupakan produk Fintech Anak Perusahaan PT. HDI telah 
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melakukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Bab III Pencatatan 
Bagian Kedua Permohonan Pencatatan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No.13/POJK.02/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Inovasi Keuangan Digital Di Sektor 
Jasa Keuangan dan PT. DPI telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik 
(PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan nama 
sistem elektronik : Doeku, jenis sistem elektronik: sektor keuangan, fungsi sistem 
elektronik: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 
berdasarkan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 
01527/DJAI.PSE/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Tata 
Kelola Aplikasi Informatika a.n Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian 
Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dengan kewajiban menyerahkan bukti 
sertifikat keamanan informasi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanda Daftar ini 
diterbitkan. 

 

f. Hingga saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. DPI 
belum melakukan kegiatan operasional sehingga belum melaksanakan kewajibannya 
dibidang perpajakan dan ketenagakerjaan dan saat ini tidak sedang mendapat 
peringatan, teguran dan/atau sedang dalam pemeriksaan dari pihak yang berwenang 
sehubungan perijinan, ketenagakerjaan dan perpajakan  

 
g. Pada saat PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PT. DPI tidak 

memiliki harta kekayaan benda tidak bergerak benda berupa tanah dan/atau bangunan 
dan memiliki secara sah benda bergerak berupa program system P2P Lending dimana 
saat ini tidak sedang tersangkut/terlibat dalam suatu sengketa/perkara atau perselisihan 
hukum dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain serta tidak ada penutupan 
asuransi atas harta kekayaan yang dimiliknya tersebut.  

 
h. Perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT. DPI dengan pihak bereleasi adalah sah 

dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. 
DPI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
i. Bahwa sampai dengan tanggal pembuatan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM 

ini, Konsultan Hukum telah melaksanakan pemeriksaan atas dokumen dan/atau realitas 
lapangan semua perkara hukum yang melibatkan PT.DPI, Direksi dan Komisaris saat 
ini tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan 
Negeri dimana perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan 
Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di pengadilan Tata Usaha 
Negara, perkara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara 
perpajakan di Pengadilan Pajak, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban 
pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga 
serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. Sedangkan para 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. DPI, tidak terdaftar sebagai penggugat, 
tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di 
Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam 
suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat 
dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang 
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terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial. tidak terlibat dalam sengketa di 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di 
Pengadilan Pajak. tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara 
kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang 
di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang 
mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terdaftar sebagai pihak dalam 
suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia atau badan arbitrase lainnya. tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di 
sektor perbankan dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan 

 
XI. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT. HDI dengan pihak ketiga adalah sah 

dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. HDI 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada hal-hal yang dapat 
membatasi rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (IPO) PT. HDI . Bahwa hingga 
tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini tidak terdapat keberatan dari 
Kreditor sehubungan dengan rencana PT. HDI melakukan Penawaran Umum Perdana. Bahwa 
terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan kepentingan 
pemegang saham publik dari Kreditur dalam Perjanjian Kredit antara PT. dengan PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Central Asia Tbk. berdasarkan Surat 
Penawaran Putusan Kredit (SPPK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang 
Makassar Somba Opu (“Bank BRI”) No. B.040-KC.XIII/ADK/02/2019 tanggal 14 Februari 
2019, Bank BRI setuju untuk melakukan perubahan struktur kredit yaitu ketentuan tentang 
negative covenant yang merugikan pemegang saham publik telah setuju untuk dihapus. 
Selanjutnya berdasarkan surat PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Makassar 
(“Bank BCA”) No. 056/AO/MKS/2019 tanggal 14 Februari 2019, ketentuan negative 
covenant yang merugikan pemegang saham publik telah disetujui untuk dihapus     
 

XII. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh 
biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk: 

 
1) Sekitar 65% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja, Davestpay, untuk akuisisi 

merchant berupa UMKM (warung) dan individu, pembelian persediaan barang dagang, 
uang muka persediaan barang dagang, dan pembiayaan piutang usaha kepada pelanggan. 
Pembelian barang dagang berupa stok voucher pulsa, uang muka persediaan barang 
dagang berupa stok pulsa token listrik, stok modern channel pulsa dan piutang usaha 
kepada agen PT. HDI.  

2) Sekitar 10% akan digunakan untuk meningkatkan teknologi komunikasi informasi, 
pembelian server, pembelian software, pengembangan aplikasi, peningkatan keamanan 
sistem server aplikasi dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan. 

3) Sekitar 25% akan digunakan untuk pembelian bangunan untuk operasional perusahaan. 
Seiring dengan rencana untuk mengembangkan bisnis, PT. HDI membutuhkan tempat 
yang lebih luas untuk kegiatan operasional. Kantor yang ditempati PT. HDI saat ini sudah 
dalam kapasitas maksimal dan tidak lagi mencukupi untuk menampung tambahan sumber 
daya manusia dan aset–aset lain yang dibutuhkan dalam rencana pengembangan PT. HDI. 
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terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial. tidak terlibat dalam sengketa di 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di 
Pengadilan Pajak. tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara 
kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang 
di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang 
mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terdaftar sebagai pihak dalam 
suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia atau badan arbitrase lainnya. tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di 
sektor perbankan dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan 

 
XI. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT. HDI dengan pihak ketiga adalah sah 

dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. HDI 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada hal-hal yang dapat 
membatasi rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (IPO) PT. HDI . Bahwa hingga 
tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini tidak terdapat keberatan dari 
Kreditor sehubungan dengan rencana PT. HDI melakukan Penawaran Umum Perdana. Bahwa 
terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan kepentingan 
pemegang saham publik dari Kreditur dalam Perjanjian Kredit antara PT. dengan PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Central Asia Tbk. berdasarkan Surat 
Penawaran Putusan Kredit (SPPK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang 
Makassar Somba Opu (“Bank BRI”) No. B.040-KC.XIII/ADK/02/2019 tanggal 14 Februari 
2019, Bank BRI setuju untuk melakukan perubahan struktur kredit yaitu ketentuan tentang 
negative covenant yang merugikan pemegang saham publik telah setuju untuk dihapus. 
Selanjutnya berdasarkan surat PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Makassar 
(“Bank BCA”) No. 056/AO/MKS/2019 tanggal 14 Februari 2019, ketentuan negative 
covenant yang merugikan pemegang saham publik telah disetujui untuk dihapus     
 

XII. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh 
biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk: 

 
1) Sekitar 65% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja, Davestpay, untuk akuisisi 

merchant berupa UMKM (warung) dan individu, pembelian persediaan barang dagang, 
uang muka persediaan barang dagang, dan pembiayaan piutang usaha kepada pelanggan. 
Pembelian barang dagang berupa stok voucher pulsa, uang muka persediaan barang 
dagang berupa stok pulsa token listrik, stok modern channel pulsa dan piutang usaha 
kepada agen PT. HDI.  

2) Sekitar 10% akan digunakan untuk meningkatkan teknologi komunikasi informasi, 
pembelian server, pembelian software, pengembangan aplikasi, peningkatan keamanan 
sistem server aplikasi dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan. 

3) Sekitar 25% akan digunakan untuk pembelian bangunan untuk operasional perusahaan. 
Seiring dengan rencana untuk mengembangkan bisnis, PT. HDI membutuhkan tempat 
yang lebih luas untuk kegiatan operasional. Kantor yang ditempati PT. HDI saat ini sudah 
dalam kapasitas maksimal dan tidak lagi mencukupi untuk menampung tambahan sumber 
daya manusia dan aset–aset lain yang dibutuhkan dalam rencana pengembangan PT. HDI. 
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Sampai dengan Perubahan Pendapat Segi Hukum ini dibuat PT. HDI masih dalam proses 
pemilihan 2 alternatif bangunan yang akan dibeli, yaitu: 
 

Deskripsi Alternatif 1 Alternatif 2 
Lokasi Jakarta Makassar 
Pihak Penjual PT Elite Prima Hutama A. Indri Milacahaya 
Sifat Hubungan Afiliasi Tidak Terafiliasi Tidak Terafiliasi 

 
Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi kebutuhan modal kerja PT. 
HDI, maka PT. HDI akan menggunakan dana dari pihak ketiga. 
 
Dalam hal dana hasil perolehan dari Penawaran Umum Perdana Saham belum ditentukan 
penggunaannya, maka dana tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus penampung 
dana Penawaran Umum Perdana Saham. 
 
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka 
penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan 
PT. HDI dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan 
finansial yang wajar bagi PT. HDI dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, PT. HDI akan menyampaikan laporan realisasi 
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada OJK dan wajib 
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham 
Perdana ini dalam RUPS Tahunan PT. HDI sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran 
Umum Saham Perdana 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 Saham Perdana ini telah 
direalisasikan. PT. HDI akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 
bulan berikutnya. 
 
Apabila di kemudian hari PT. HDI bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka PT. HDI akan terlebih dahulu melaporkan 
rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan 
perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. 
Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan 
pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK. 
 
Dalam hal PT. HDI akan melaksanakan suatu transaksi dengan menggunakan dana hasil 
Penawaran Umum 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/atau Peraturan No. IX.E.2. 

 



128

 

34 
 

LAW OFFICE 
ANRA & PARTNERS 

XIII. PT. HDI telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran 
Umum PT. Hensel Davest Indonesia Tbk. No. 35 tanggal 26 Maret 2019, dibuat dihadapan 
Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta antara PT. HDI dalam hal ini diwakili oleh Hendra David 
(Direktur Utama) dengan dengan PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia berkedudukan di Jakarta 
Selatan dalam hal ini diwakili oleh Mukti Wibowo Kamihadi (Direktur) yang telah diubah dengan 
Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Hensel Davest 
Indonesia Tbk. No. 56 tanggal 24 Juni 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di 
Jakarta antara PT. HDI dalam hal ini diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama) dengan PT. 
Mirae Asset Sekuritas Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh 
Mukti Wibowo Kamihadi (Direktur). PT. HDI telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian 
Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Hensel Davest Indonesia Tbk No. 36 
tanggal 26 Maret 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta antara PT. HDI 
dalam hal ini diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama) dengan dengan PT Adimitra Jasa 
Korpora berkedudukan di Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh Edi Purnomo (Direktur). PT. 
HDI telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT. 
Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran : SP-016/SHM/KSEI/0319 tanggal 22 
Maret 2019 antara PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dalam 
hal ini diwakili oleh Friderica Widyasari Dewi (Direktur Utama), dengan PT. HDI dalam hal ini 
diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama). Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas 
yang diajukan oleh PT. HDI di Bursa Efek Indonesia secara prinsip dapat disetujui  
berdasarkan surat PT. Bursa Efek Indonesia No. S-02345/BEI.PP1/04-2019 tanggal 30 April 
2019 yang ditandatangani oleh Kristian S. Manullang (Direktur) dan Fithri Hadi (Direktur).  
 
Perjanjian-perjanjian dan surat penawaran umum yang telah ditandatangani oleh PT. HDI dalam 
rangka untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO) tersebut 
adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. 
HDI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

XIV. Bahwa atas rencana PT. HDI melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go 
Publik/IPO) kepada masyarakat sejumlah 381.170.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta 
seratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau 
sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah 
Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap 
saham dan harga penawaran sebesar Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah) setiap 
saham yang harus dibayar penuh saat pengajuan FPPS, sehingga nilai Penawaran Umum 
Perdana Saham ini adalah sebesar Rp 200.114.250.000,- (dua ratus miliar seratus empat belas 
juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Perseroan menerbitkan opsi saham untuk program 
MESOP (Management & Employee Stock Option Plan) sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) 
dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
atau sebanyak-banyaknya 76.234.000 (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu) 
saham, telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak 
bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh PT. HDI dengan pihak 
ketiga. 
 

XV. Bahwa atas rencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go 
Publik/IPO) sahamnya melalui Bursa Efek Indonesia, PT. HDI telah mengungkapkan semua 
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XIII. PT. HDI telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran 
Umum PT. Hensel Davest Indonesia Tbk. No. 35 tanggal 26 Maret 2019, dibuat dihadapan 
Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta antara PT. HDI dalam hal ini diwakili oleh Hendra David 
(Direktur Utama) dengan dengan PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia berkedudukan di Jakarta 
Selatan dalam hal ini diwakili oleh Mukti Wibowo Kamihadi (Direktur) yang telah diubah dengan 
Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Hensel Davest 
Indonesia Tbk. No. 56 tanggal 24 Juni 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di 
Jakarta antara PT. HDI dalam hal ini diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama) dengan PT. 
Mirae Asset Sekuritas Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh 
Mukti Wibowo Kamihadi (Direktur). PT. HDI telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian 
Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Hensel Davest Indonesia Tbk No. 36 
tanggal 26 Maret 2019, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta antara PT. HDI 
dalam hal ini diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama) dengan dengan PT Adimitra Jasa 
Korpora berkedudukan di Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh Edi Purnomo (Direktur). PT. 
HDI telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT. 
Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran : SP-016/SHM/KSEI/0319 tanggal 22 
Maret 2019 antara PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dalam 
hal ini diwakili oleh Friderica Widyasari Dewi (Direktur Utama), dengan PT. HDI dalam hal ini 
diwakili oleh Hendra David (Direktur Utama). Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas 
yang diajukan oleh PT. HDI di Bursa Efek Indonesia secara prinsip dapat disetujui  
berdasarkan surat PT. Bursa Efek Indonesia No. S-02345/BEI.PP1/04-2019 tanggal 30 April 
2019 yang ditandatangani oleh Kristian S. Manullang (Direktur) dan Fithri Hadi (Direktur).  
 
Perjanjian-perjanjian dan surat penawaran umum yang telah ditandatangani oleh PT. HDI dalam 
rangka untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO) tersebut 
adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. 
HDI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

XIV. Bahwa atas rencana PT. HDI melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go 
Publik/IPO) kepada masyarakat sejumlah 381.170.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta 
seratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau 
sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah 
Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap 
saham dan harga penawaran sebesar Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah) setiap 
saham yang harus dibayar penuh saat pengajuan FPPS, sehingga nilai Penawaran Umum 
Perdana Saham ini adalah sebesar Rp 200.114.250.000,- (dua ratus miliar seratus empat belas 
juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Perseroan menerbitkan opsi saham untuk program 
MESOP (Management & Employee Stock Option Plan) sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) 
dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
atau sebanyak-banyaknya 76.234.000 (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu) 
saham, telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak 
bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh PT. HDI dengan pihak 
ketiga. 
 

XV. Bahwa atas rencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go 
Publik/IPO) sahamnya melalui Bursa Efek Indonesia, PT. HDI telah mengungkapkan semua 
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informasi material dalam Prospektus dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Bahwa 
pengungkapan aspek hukum dalam Prospektus adalah benar. 
 

XVI. Bahwa sampai dengan tanggal pembuatan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini, 
Konsultan Hukum telah melaksanakan pemeriksaan atas dokumen dan/atau realitas lapangan 
semua perkara hukum yang melibatkan PT.HDI, Direksi dan Komisaris saat ini tidak sedang 
terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana perseroan 
mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, 
sengketa tata usaha negara di pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase dihadapan 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, dan perkara 
kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register 
perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak 
manapun. Sedangkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. HDI, tidak terdaftar 
sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata 
yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa 
dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat 
dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar 
di Pengadilan Hubungan Industrial. tidak terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN), tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak. tidak terdaftar 
sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon 
dalam Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah 
dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan 
dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 
tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya. tidak tercatat sebagai 
debitur kredit macet di sektor perbankan dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di 
bidang perbankan 

 
Demikian PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini kami buat dengan sebenarnya dalam 
kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi. Selanjutnya kami 
bertanggung jawab sepenuhnya atas materi PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini. 
 
       ANRA & PARTNERS 
 
 
 
 
PRIHATNO DOSOYOEDHANTO, S.H. 
STTD.KH-46/PM.22/2018 
HKHPM No Anggota 200430 
 
Tembusan : 
1.  Yth. : Ketua Executif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. 
2.  Yth. : Ketua Bursa Efek Indonesia 
3.  A r s i p.  
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Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN 
PERSEROAN 

 
Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 
dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) yang ditandatangani 
oleh Florus Daeli SE, Ak, MM, CPA, CA dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noorsalim dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Noor Salim 
Madjid, Ak, CA, CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. 
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XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN 
PERSEROAN 

 
Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 
dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) yang ditandatangani 
oleh Florus Daeli SE, Ak, MM, CPA, CA dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noorsalim dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Noor Salim 
Madjid, Ak, CA, CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. 
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Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan  

The accompanying Notes to Consolidated Financial Statements  are an integral 
part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole 

 
- 1 - 

 

PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 

31 DESEMBER 2018  DECEMBER 31, 2018 
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN  WITH COMPARATIVE FIGURES 

31 DESEMBER 2017 DAN 2016  DECEMBER 31, 2017 AND 2016 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  (Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 

 
 Catatan/     

 Notes 2018 2017 2016  
ASET       ASSETS  
      
ASET LANCAR       CURRENT ASSETS  
Kas dan setara kas  2g, 2h, 4 1.546.934.933 822.848.297 2.564.511.371  Cash and cash equivalents  
Piutang  usaha – pihak ketiga 2g, 5 - - 1.221.554.350 Trade  receivable- third parties   
Piutang  lain-lain – pihak berelasi  2e, 2g, 6 7.829.808.978 10.769.795.744 - Others receivable- related parties   
Persediaan 2i, 7 71.680.667.026 24.450.496.550 10.250.000.000 Inventories  
Biaya dibayar dimuka 8 444.849.818 - 15.884.182 Prepaid expenses 

  81.502.260.755 36.043.140.591 14.051.949.903  
      
ASET TIDAK LANCAR      NON-CURRENT ASSETS 
Uang muka proyek 9 83.236.190.621 81.407.248.156 49.175.000.000 Project advances 
Aset tetap – setelah dikurangi  2k, 10 44.681.729 42.641.540 141.495.000  Fixed assets - net of  

akumulasi penyusutan      accumulated depreciation as of 
pada tanggal 31 Desember 2018,      December 31, 2018, 2017,   
2017 dan 2016 masing-masing     and 2016 amounting to  
Rp878.425.962,      Rp878,425,962, Rp859,246,460   
Rp859.246.460,     and Rp738,703,000., 
dan Rp738.703.000     respectively 

Aset takberwujud – setelah  2l, 11 19.669.716.863 23.725.103.368 14.917.156.540 Intangible assets - net of  
dikurangi akumulasi amortisasi      accumulated amortization  
pada tanggal 31 Desember 2018,      as of December 31, 2018, 2017  
2017 dan 2016 masing-masing      and 2016 amounting to  
sebesar Rp11.896.805.178,     Rp11,896,805,178 
Rp7.841.418.673 dan     Rp7,841,418,673 and 
Rp3.744.365.501     Rp3,744,365,501 

Aset pajak tangguhan 2p, 16d 33.719.261 52.098.093 21.246.649 Deferred tax asset 
Aset lain-lain    10.669.000 1.000.000 - Other assets 

  102.994.977.474 105.228.091.157 64.254.898.189  

      
      
      
      
      
      
      

JUMLAH ASET  184.497.238.229 141.271.231.748 78.306.848.092 TOTAL ASSETS 
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Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan  

The accompanying Notes to Consolidated Financial Statements  are an integral 
part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole 

 
- 2 - 

 

PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

 (lanjutan)  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 

(continued) 
31 DESEMBER 2018  DECEMBER 31, 2018 

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN  WITH COMPARATIVE FIGURES 
31 DESEMBER 2017 DAN 2016  DECEMBER 31, 2017 AND 2016 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  (Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 
 

 Catatan/     

 Notes 2018 2017 2016  
      
LIABILITAS DAN EKUITAS      LIABILITIES AND EQUITY 

      
LIABILITAS JANGKA     CURRENT LIABILITIES 

PENDEK      
Utang bank - pihak ketiga 2g, 12 4.554.057.580 3.678.751.625 250.000.000 Bank loan – third parties 
Utang usaha – pihak ketiga 2g, 13 - - 1.191.125.450 Trade payable- third parties 
Utang pajak 2p, 16a 12.670.291.331 6.418.252.072 528.279.870 Tax payable 
Biaya yang masih harus dibayar 2g, 15 179.929.968 283.835.000 85.000.000 Accrued expenses 
Pendapatan diterima dimuka 14 16.843.394.412 3.450.267.812 1.231.403.973 Unearned revenues 

  34.247.673.291 13.831.106.509 3.285.809.293  
      
LIABILITAS JANGKA      NON-CURRENT  

PANJANG     LIABILITIES 
Utang non-usaha  18 602.000.000 - 61.456.973.786  Non-trade payables –  

pihak berelasi     related parties 
Liabilitas imbalan pasca  2n, 17 134.877.043 208.392.371 84.986.594 Post-employment benefits  

kerja     liabilities 

  736.877.043 208.392.371 61.541.960.380  
      

JUMLAH LIABILITAS  34.984.550.334 14.039.498.880 64.827.769.673 TOTAL LIABILITIES 
      
EKUITAS      EQUITY 
Ekuitas yang dapat diatribusikan     Equity attributable to 

kepada pemilik entitas induk     owners of the Company  
Modal saham – 4.000.000.000 19 114.351.000.000 101.201.000.000 1.000.000.000 Authorized capital –  

lembar saham, nilai nominal     4,000,000,000 shares,  
Rp100, Rp100 dan Rp1.000.000      par value Rp100, Rp100 and  
per saham, ditempatkan     Rp1,000,000 per share  
dan disetor penuh     issued and fully at paid  
1.143.510.000, 1.012.010.000      1,143,510,000, 1,012,010,000  
dan 1.000 lembar saham.     and 1,000 shares. 

Tambahan modal disetor  20 375.000.000 2.675.000.000 - Additional paid in capital 
Saldo laba  34.737.370.194 23.398.036.263 12.485.992.910 Retained earnings 
Komponen ekuitas lainnya  49.315.734 (42.305.395) (6.914.491) Other equity component  

  149.512.685.928 127.231.730.868 13.479.078.419  
Kepentingan non-pengendali 2d, 21 1.967 2.000 - Non-controlling interest 

JUMLAH EKUITAS  149.512.687.895 127.231.732.868 13.479.078.419 TOTAL EQUITY 
      

JUMLAH LIABILITAS DAN   184.497.238.229 141.271.231.748 78.306.848.092 TOTAL LIABILITIES AND  
EKUITAS     EQUITY 
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Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan  

The accompanying Notes to Consolidated Financial Statements  are an integral 
part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole 

 
- 2 - 

 

PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

 (lanjutan)  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 

(continued) 
31 DESEMBER 2018  DECEMBER 31, 2018 

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN  WITH COMPARATIVE FIGURES 
31 DESEMBER 2017 DAN 2016  DECEMBER 31, 2017 AND 2016 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  (Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 
 

 Catatan/     

 Notes 2018 2017 2016  
      
LIABILITAS DAN EKUITAS      LIABILITIES AND EQUITY 

      
LIABILITAS JANGKA     CURRENT LIABILITIES 

PENDEK      
Utang bank - pihak ketiga 2g, 12 4.554.057.580 3.678.751.625 250.000.000 Bank loan – third parties 
Utang usaha – pihak ketiga 2g, 13 - - 1.191.125.450 Trade payable- third parties 
Utang pajak 2p, 16a 12.670.291.331 6.418.252.072 528.279.870 Tax payable 
Biaya yang masih harus dibayar 2g, 15 179.929.968 283.835.000 85.000.000 Accrued expenses 
Pendapatan diterima dimuka 14 16.843.394.412 3.450.267.812 1.231.403.973 Unearned revenues 

  34.247.673.291 13.831.106.509 3.285.809.293  
      
LIABILITAS JANGKA      NON-CURRENT  

PANJANG     LIABILITIES 
Utang non-usaha  18 602.000.000 - 61.456.973.786  Non-trade payables –  

pihak berelasi     related parties 
Liabilitas imbalan pasca  2n, 17 134.877.043 208.392.371 84.986.594 Post-employment benefits  

kerja     liabilities 

  736.877.043 208.392.371 61.541.960.380  
      

JUMLAH LIABILITAS  34.984.550.334 14.039.498.880 64.827.769.673 TOTAL LIABILITIES 
      
EKUITAS      EQUITY 
Ekuitas yang dapat diatribusikan     Equity attributable to 

kepada pemilik entitas induk     owners of the Company  
Modal saham – 4.000.000.000 19 114.351.000.000 101.201.000.000 1.000.000.000 Authorized capital –  

lembar saham, nilai nominal     4,000,000,000 shares,  
Rp100, Rp100 dan Rp1.000.000      par value Rp100, Rp100 and  
per saham, ditempatkan     Rp1,000,000 per share  
dan disetor penuh     issued and fully at paid  
1.143.510.000, 1.012.010.000      1,143,510,000, 1,012,010,000  
dan 1.000 lembar saham.     and 1,000 shares. 

Tambahan modal disetor  20 375.000.000 2.675.000.000 - Additional paid in capital 
Saldo laba  34.737.370.194 23.398.036.263 12.485.992.910 Retained earnings 
Komponen ekuitas lainnya  49.315.734 (42.305.395) (6.914.491) Other equity component  

  149.512.685.928 127.231.730.868 13.479.078.419  
Kepentingan non-pengendali 2d, 21 1.967 2.000 - Non-controlling interest 

JUMLAH EKUITAS  149.512.687.895 127.231.732.868 13.479.078.419 TOTAL EQUITY 
      

JUMLAH LIABILITAS DAN   184.497.238.229 141.271.231.748 78.306.848.092 TOTAL LIABILITIES AND  
EKUITAS     EQUITY 

      
  

  
 

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan  

The accompanying Notes to Consolidated Financial Statements  are an integral 
part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole 

 
- 3 - 

 

PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN   CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND 

KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  OTHER COMPREHENSIVE INCOME 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN  WITH COMPARATIVE FIGURES 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 AND 2016   FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  (Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 
 

 Catatan/     
 Notes 2018 2017 2016  
      
PENDAPATAN 2o, 23 6.003.378.823.540 5.505.554.718.870 2.147.662.231.326 REVENUES 
      
BEBAN POKOK PENDAPATAN 2o, 24 5.978.006.085.018 5.483.018.799.354 2.138.252.830.161 COST OF REVENUES  
      

LABA BRUTO  25.372.738.522 22.535.919.516 9.409.401.165 GROSS PROFIT 
      
Pendapatan bunga 2o, 26 4.353.189 71.348.316 50.874.525 Interest income 
Beban penjualan 2o, 25 (137.638.770) (4.637.900) (224.481.181) Selling expense 
Beban umum dan administrasi 2o, 25 (9.525.666.151) (7.872.248.684) (5.489.689.764) General and administrative  
     Expenses 
Beban bunga dan keuangan  2o, 26 (577.243.187) (201.012.121) (123.933.034) Interest and other financial  

lainnya     Charges 

  (10.236.194.919) (8.006.550.389) (5.787.229.454)  
      

LABA SEBELUM PAJAK    15.136.543.603 14.529.369.127 3.622.171.711 NET INCOME BEFORE TAX   

PENGHASILAN     EXPENSES 
      
BEBAN PAJAK PENGHASILAN 2p, 16 (3.797.209.705) (3.617.325.774) (43.466.255) INCOME TAX EXPENSES  
      

LABA BERSIH TAHUN  11.339.333.898 10.912.043.353 3.578.705.456 NET INCOME FOR THE  
BERJALAN     CURRENT YEAR 

      
PENGHASILAN     OTHER COMPREHENSIVE  

KOMPREHENSIF LAINNYA      INCOME 
Pos-pos yang tidak akan      Items that would never be 

direklasifikasi ke laba rugi     reclassified to profit or loss 
Keuntungan (kerugian) aktuaria 17 122.161.506 (47.187.872) (9.219.322) Actuaria gain (loss) 
Pajak penghasilan terkait dengan 16d (30.540.377) 11.796.968 2.304.831 Income tax relating to   

komponen penghasilan     components other 
komprehensif lainnya     comprehensive income   

  91.621.129 (35.390.904) (6.914.491)  
      

LABA BERSIH    11.430.955.027 10.876.652.449 3.571.790.965 NET COMPREHENSIVE  
KOMPREHENSIF     INCOME 
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Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan  

The accompanying Notes to Consolidated Financial Statements  are an integral 
part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole 

 
- 4 - 

 

PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN   CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND 

KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)  OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued) 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN  WITH COMPARATIVE FIGURES 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 AND 2016   FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  (Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 
 

 Catatan/     

 Notes 2018 2017 2016  
      
LABA YANG DAPAT     NET INCOME 

DIATRIBUSIKAN KEPADA:     ATTRIBUTABLE TO: 
Pemilik entitas induk 22 11.339.333.931 10.912.043.353 3.578.705.456 Owners of the parent 
Kepentingan non-pengendali 21 (33) - - Non-controlling interest 

  11.339.333.898 10.912.043.353 3.578.705.456  
      

JUMLAH LABA      TOTAL COMPREHENSIVE  

KOMPREHENSIF YANG     INCOME  
DAPAT DISTRIBUSIKAN     ATTRIBUTABLE 
KEPADA:     TO: 
Pemilik entitas induk 22 11.430.955.060 10.876.652.449 3.571.790.965 Owners of the parent 
Kepentingan non-pengendali 21 (33) - - Non-controlling interest 

  11.430.955.027 10.876.652.449 3.571.790.965  
      
LABA PER SAHAM  22   13,68 1.978,24 3.578.705,46 NET EARNING PER SHARE 

DASAR DAN DILUSIAN     BASIC AND DILUTED 
      

LABA KOMPREHENSIF  22    9,92   10,78  357,87 NET COMPREHENSIVE  
PER SAHAM DASAR     INCOME PER SHARE 
DAN DILUSIAN     BASIC AND DILUTED 
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Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan  

The accompanying Notes to Consolidated Financial Statements  are an integral 
part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole 

 
- 4 - 

 

PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN   CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND 

KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)  OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued) 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN  WITH COMPARATIVE FIGURES 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 AND 2016   FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  (Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 
 

 Catatan/     

 Notes 2018 2017 2016  
      
LABA YANG DAPAT     NET INCOME 

DIATRIBUSIKAN KEPADA:     ATTRIBUTABLE TO: 
Pemilik entitas induk 22 11.339.333.931 10.912.043.353 3.578.705.456 Owners of the parent 
Kepentingan non-pengendali 21 (33) - - Non-controlling interest 

  11.339.333.898 10.912.043.353 3.578.705.456  
      

JUMLAH LABA      TOTAL COMPREHENSIVE  

KOMPREHENSIF YANG     INCOME  
DAPAT DISTRIBUSIKAN     ATTRIBUTABLE 
KEPADA:     TO: 
Pemilik entitas induk 22 11.430.955.060 10.876.652.449 3.571.790.965 Owners of the parent 
Kepentingan non-pengendali 21 (33) - - Non-controlling interest 

  11.430.955.027 10.876.652.449 3.571.790.965  
      
LABA PER SAHAM  22   13,68 1.978,24 3.578.705,46 NET EARNING PER SHARE 

DASAR DAN DILUSIAN     BASIC AND DILUTED 
      

LABA KOMPREHENSIF  22    9,92   10,78  357,87 NET COMPREHENSIVE  
PER SAHAM DASAR     INCOME PER SHARE 
DAN DILUSIAN     BASIC AND DILUTED 
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Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan  

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements  are an integral part of 
the Consolidated Financial Statements taken as a whole, 
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PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK  PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES 

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN   CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN  WITH COMPARATIVE FIGURES 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016  FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  (Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 
 

 Catatan/     

 Notes 2018 2017 2016  
      
ARUS KAS DARI      CASH FLOWS FROM 

AKTIVITAS OPERASI     OPERATING ACTIVITIES 
Penerimaan kas dari pelanggan  6.016.771.950.140 5.508.995.137.058 2.150.818.269.767 Cash received from customer 
Pembayaran kas kepada pemasok  (6.020.947.227.774) (5.498.410.421.355) (2.148.502.830.161) Cash payment to supplier 
Pembayaran kepada karyawan  (1.438.863.342) (761.686.751) (1.253.620.208) Cash payment to employees 
Penerimaan bunga  4.372.090 71.348.316 50.874.525 Received from interest 
Pembayaran pajak  (22.187.528) (16.893.254) (10.338.000) Payment of taxes 
Pembayaran bunga  (571.096.638) (317.171.806) (63.241.453) Payment of interest 
Pembayaran lainnya - bersih  (2.159.334.110) (404.600.100) (947.566.135) Other payment – net 

Kas bersih diperoleh dari   (8.362.387.162) 9.155.712.108 91.548.335 Net cash provided by 

(digunakan untuk )  aktivitas      (used in) operating  
operasi     activities 
      

ARUS KAS DARI      CASH FLOWS FROM 
AKTIVITAS INVESTASI     INVESTING ACTIVITIES 

Perolehan aset tetap 10 (21.169.691) (21.740.000) (15.066.000) Acquisition of fixed asset 
Uang muka pembelian  9 (1.828.942.466) - - Purchase advances of  

aset tetap     fixed asset 

Kas bersih digunakan untuk  (1.850.112.157) (21.740.000) (15.066.000) Net cash used in investing 
aktivitas investasi      activities 
      

ARUS KAS DARI      CASH FLOWS FROM 
AKTIVITAS PENDANAAN     FINANCING ACTIVITIES 

Penerimaan pinjaman bank 12 1.009.667.679 3.428.751.625 250.000.000 Increase in bank loan 
Pembayaran pinjaman bank 12 (134.361.724) - - Payments of bank loan 
Penerimaan pinjaman dari pihak  18, 33 602.000.000 - 995.071.534 Increase in from due to related  

berelasi     parties 
Pembayaran utang kepada pihak   (1.390.720.000) (16.605.386.807) - Payments to due from related  

berelasi     parties 
Setoran modal saham 19, 33 10.850.000.000 2.301.000.000 - Paid - in capital 

Kas bersih diperoleh dari  10.936.585.955 (10.875.635.182) 1.245.071.534 Net cash provided by  
  aktivitas pendanaan     financing activities 

      

KENAIKAN (PENURUNAN)   724.086.636 (1.741.663.074) 1.321.553.869 NET INCREASE  
BERSIH KAS DAN SETARA      (DECREASE) IN CASH AND  
KAS     CASH EQUIVALENTS 
      

KAS DAN SETARA KAS   822.848.297 2.564.511.371 1.242.957.502 CASH AND CASH  
AWAL TAHUN       EQUIVALENTS AT THE   
     BEGINNING OF THE YEAR 

KAS DAN SETARA KAS  4 1.546.934.933 822.848.297 2.564.511.371 CASH AND EQUIVALENTS 
AKHIR TAHUN     AT THE END YEAR  
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See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements  are an integral part of 
the Consolidated Financial Statements taken as a whole, 
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PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 
DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 

31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED 
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 

(Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 
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1. UMUM  1. GENERAL 
     
 a. Pendirian dan informasi umum   a. Establishment and general information 
       
  PT Hensel Davest Indonesia Tbk (Perusahaan) didirikan 

pada tanggal 7 Januari 2013 berdasarkan Akta No. 01 dari 
Notaris Soewandi Michael Barya Sugiyo SH., M.Kn. Akta 
pendirian ini telah mendapatkan pengesahan AHU- 
0015472.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 26 Februari 
2013, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 48 
tanggal 14 Juni 2013, tambahan No. 82360/2013. 

   PT Hensel Davest Indonesia Tbk (the Company) was 
established on January 7, 2013 based on Notarial Deed. 
01 from Notary Soewandi Michael Barya Sugiyo SH., 
M.Kn. This deed of establishment has been approved by 
AHU-08918.AH.01.01.Tahun 2013 dated February 26, 
2013, and was published in State Gazette No. 48 date June 
14, 2013, supplement No. 82360/2013. 

       
  Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali 

perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 29 
Desember 2017 dari Soewandi Michael Barya Sugiyo, 
S.H.,MKn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan 
disetor penuh dari Rp2.000.000.000,- menjadi 
Rp400.000.000.000. Pemberitahuan atas peningkatan ini 
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya 
No. AHU-0001230-AH.01.02. tanggal 19 Januari 2018. 

   The Company's articles of association have been amended 
several times, the latest by Notarial Deed No. 10 from 
Soewandi Michael Barya Sugiyo, S.H.,MKn., dated 
December 29, 2017, concerning the increase in the issued 
and fully paid capital amounting to Rp2,000,000,000,- 
changed to Rp400,000,000,000,-. The notification of this 
increase has been receipt and acknowledge by Ministry of 
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia 
through its letter No. AHU-0001230-AH.01.02. dated 
January 19, 2018. 

       
  Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang 

lingkup kegiatan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang 
konstruksi dan jasa konsultasi manajemen di bidang 
teknologi informasi. 

   In accordance with Article 3 of the Company's Articles of 
Association, the scope of activities of the Company is to 
endeavor in the areas of construction and management 
consulting services in the field of information technology. 

       
  Perusahaan berdomisili di Makassar dengan alamat di 

Travellers Phinisi Building Lt.12 Jalan Lamadukelleng 
Buntu No 59 Mariso Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 
Perusahaan memulai kegiatan operasi komersilnya pada 
tahun 2013. 

   The Company domiciled in Makassar at  Travellers Phinisi 
Building 12th floor Jl. Lamadukelleng Buntu No 59 Mariso 
Kota Makassar, Sulawesi Selatan. The Company starting 
commercial since 2013. 

       
  Entitas Induk Perusahaan adalah PT Davest Investama 

Mandiri 
   PT Davest Investama Mandiri is the parent entity. 

       
 b. Struktur entitas anak   b. Structure of the Subsidiaries 

 
   

 
 
 

Entitas anak/ 

 
 
 
 

Domisili/ 

 
 

Bidang 
usaha/ 

Scope of 

Tahun 
beroperasi 
komersial/ 
Year of 

commercial 

 
 
 

Persentase kepemilikan (langusng)/ 
Percentase of ownership (direct) 

 
 
 

Jumlah aset sebelum eliminasi/ 
Total asset before elimination 

  Subsidiaries Domicile activities operation 2018 2017 2016 2018 2017 2016 
  PT Motransfer 

Otoritas 
Internasional 

Makassar Informasi, 
komunikasi, 

jasa keuangan 
dan asuransi, 
perdagangan 

dan jasa./ 
Information, 

communication, 
finance 

consulting and 
insurance, 
trading and 
consulting. 

Belum 
beroperasi 

99,99% 99,99% - 21.076.341.097 250.000.000 - 

  PT Emposh 
Sinergi Asia 

Makassar Belum 
beroperasi 

99,99% 99,99% - 20.329.529.847 250.000.000 - 

  PT Biropay 
Indoteknologi 

Global 

Makassar Belum 
beroperasi 

99,99% 99,99% - 20.261.272.294 250.000.000 - 

  PT Pinjamaja 
Digital Komersial 

Makassar Belum 
beroperasi 

99,99% 99,99% - 23.092.629.115 250.000.000 - 

 
 c. Dewan komisaris, direksi, dan karyawan   c. Board of commissioners, directors, and employees 
       
  Susunan dewan komisaris, direksi dan komite audit pada 

tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai 
berikut: 

   The composition of the board of commissioners Directors 
and audit committee as of December 31, 2018, 2017 and 
2016  is as follows: 

 
   2018 2017 2016  
  Dewan komisaris    Board of commissioner 
  Komisaris Utama Selvi Hamzano Selvi Hamzano Selvi Hamzano President Commissioner 
  Komisaris Independen Maxie Djony ST., MT - - Commissioner  
      Independent 
       
  Direktur    Directors 
  Direktur Utama Hendra David Hendra David Hendra David President Director 
  Direktur Edwin Hosan Edwin Hosan Edwin Hosan Director 
  Direktur - Daniar Akhmad Akhiri - Director 
  Direktur Independen William - - Director Independent 
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1. UMUM (lanjutan)  1. GENERAL (continued) 
 

 c. Dewan komisaris, direksi, komite audit serta karyawan 
(lanjutan) 

  c. Board of commissioners, directors, audit committee and 
employees (continued) 

 
  Dewan Komisaris dan Direksi adalah manajemen kunci 

Perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung 
jawab untuk merencanakan, memimpin, dan 
mengendalikan aktivitas Perusahaan (catatan 2e). 

   Board of Commisioners and Directors are the key 
management personel of the Company that have authority 
and responsibility for planning, directing, and controlling 
the activities of the Company (note 2e). 

       
  Perusahaan mempunyai 10, 15 dan 12 karyawan tetap 

masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 
2016. 

   The Entity has 10, 15 and 12 permanent employees as of 
December 31, 2018, 2017 and 2016 respectively. 

       
 d. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian   d. Completion of the consolidated financial statements 
       
  Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas 

penyusunan laporan keuangan konsolidasian   ini yang 
telah diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada 
tanggal 27 Mei 2019. 

   The Company's management is responsible for the 
preparation of consolidated financial statements that have 
been authorized for issue by the Directors on May 27,  
2019. 

 
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING  2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
     
 a. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) 
  a. Statement of compliance with Financial Accounting 

Standards (FAS) 
       
  Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan 

disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, yang mencakup 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan 
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang 
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi 
Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan 
Regulator Pasar Modal untuk entitas yang berada dibawah 
pengawasannya. 

   The consolidated financial statements have been prepared 
and presented in accordance with Indonesian GAAP, 
which includes the Statement of Financial Accounting 
Standards (SFAS) and Interpretation of Financial 
Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial 
Accounting Standards Board of the Indonesian 
Accountants Association and the Islamic Accounting 
Standards Board of the Indonesian Accountants and 
regulations Capital Market Regulators for entities under 
their control. 

       
 b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 

konsolidasian 
  b. Basis measurement and preparation of consolidated 

financial statements 
       
  Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan 

PSAK  No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan 
Keuangan”, termasuk PSAK No. 1 (Amandemen 2015), 
“Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa 
Pengukapan”. PSAK revisi ini mengubah pengelompokkan 
item-item yang disajikan dalam penghasilan komprehensif 
lain (OCI). Item-item yang akan direklasifikasi ke laba rugi 
akan disajikan terpisah dari item-item yang tidak akan 
direklasifikasi ke laba rugi. Penerapan PSAK ini hanya 
berakibat pada penyajian saja dan tidak berdampak pada 
posisi keuangan dan kinerja grup. 

   The consolidated financial statements are prepared in 
accordance with SFAS No. 1 (Revised 2013), 
“Presentation of Financial Statements”, including SFAS 
No. 1 (Amendment 2015), “Presentation of Financial 
Statements on Initiative Disclosures”. This revised SFAS 
changes the grouping of items presented in OCI. Items that 
could be reclassified to profit or loss would be presented 
separately from items that will never be reclassified. The 
adoption of this SFAS affects presentation only and has no 
impact on the Group’s financial position or performance. 

       
  Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan 

asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali 
laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar 
kas. 

   The consolidated financial statements have been prepared 
on the assumption of going concern and accrual basis 
except for consolidated statements of cash flows using cash 
basis. 

       
  Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan 

konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (historical 
cost), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang 
didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang 
diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-
masing akun tersebut. 

   The measurement in the preparation of consolidated 
financial statements is historical cost concept, except for 
certain accounts which are measured on the basis 
described in the related accounting policies of respective 
account. 

       
  Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan 

menggunakan metode langsung (direct method) dengan 
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, 
investasi dan pendanaan. 

   The consolidated statements of cash flows, which have 
been prepared using the direct method, present cash 
receipts and payments classified into operating, investing 
and financing activities. 

       
  Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan 

keuangan  konsolidasian adalah Rupiah (Rp) yang juga 
merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha. 

   The reporting currency used in the preparation of the 
consolidated financial statements is Rupiah (Rp) which 
also represents functional currency of the Group. 
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1. UMUM (lanjutan)  1. GENERAL (continued) 
 

 c. Dewan komisaris, direksi, komite audit serta karyawan 
(lanjutan) 

  c. Board of commissioners, directors, audit committee and 
employees (continued) 

 
  Dewan Komisaris dan Direksi adalah manajemen kunci 

Perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung 
jawab untuk merencanakan, memimpin, dan 
mengendalikan aktivitas Perusahaan (catatan 2e). 

   Board of Commisioners and Directors are the key 
management personel of the Company that have authority 
and responsibility for planning, directing, and controlling 
the activities of the Company (note 2e). 

       
  Perusahaan mempunyai 10, 15 dan 12 karyawan tetap 

masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 
2016. 

   The Entity has 10, 15 and 12 permanent employees as of 
December 31, 2018, 2017 and 2016 respectively. 

       
 d. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian   d. Completion of the consolidated financial statements 
       
  Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas 

penyusunan laporan keuangan konsolidasian   ini yang 
telah diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada 
tanggal 27 Mei 2019. 

   The Company's management is responsible for the 
preparation of consolidated financial statements that have 
been authorized for issue by the Directors on May 27,  
2019. 

 
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING  2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
     
 a. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) 
  a. Statement of compliance with Financial Accounting 

Standards (FAS) 
       
  Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan 

disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, yang mencakup 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan 
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang 
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi 
Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan 
Regulator Pasar Modal untuk entitas yang berada dibawah 
pengawasannya. 

   The consolidated financial statements have been prepared 
and presented in accordance with Indonesian GAAP, 
which includes the Statement of Financial Accounting 
Standards (SFAS) and Interpretation of Financial 
Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial 
Accounting Standards Board of the Indonesian 
Accountants Association and the Islamic Accounting 
Standards Board of the Indonesian Accountants and 
regulations Capital Market Regulators for entities under 
their control. 

       
 b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 

konsolidasian 
  b. Basis measurement and preparation of consolidated 

financial statements 
       
  Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan 

PSAK  No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan 
Keuangan”, termasuk PSAK No. 1 (Amandemen 2015), 
“Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa 
Pengukapan”. PSAK revisi ini mengubah pengelompokkan 
item-item yang disajikan dalam penghasilan komprehensif 
lain (OCI). Item-item yang akan direklasifikasi ke laba rugi 
akan disajikan terpisah dari item-item yang tidak akan 
direklasifikasi ke laba rugi. Penerapan PSAK ini hanya 
berakibat pada penyajian saja dan tidak berdampak pada 
posisi keuangan dan kinerja grup. 

   The consolidated financial statements are prepared in 
accordance with SFAS No. 1 (Revised 2013), 
“Presentation of Financial Statements”, including SFAS 
No. 1 (Amendment 2015), “Presentation of Financial 
Statements on Initiative Disclosures”. This revised SFAS 
changes the grouping of items presented in OCI. Items that 
could be reclassified to profit or loss would be presented 
separately from items that will never be reclassified. The 
adoption of this SFAS affects presentation only and has no 
impact on the Group’s financial position or performance. 

       
  Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan 

asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali 
laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar 
kas. 

   The consolidated financial statements have been prepared 
on the assumption of going concern and accrual basis 
except for consolidated statements of cash flows using cash 
basis. 

       
  Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan 

konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (historical 
cost), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang 
didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang 
diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-
masing akun tersebut. 

   The measurement in the preparation of consolidated 
financial statements is historical cost concept, except for 
certain accounts which are measured on the basis 
described in the related accounting policies of respective 
account. 

       
  Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan 

menggunakan metode langsung (direct method) dengan 
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, 
investasi dan pendanaan. 

   The consolidated statements of cash flows, which have 
been prepared using the direct method, present cash 
receipts and payments classified into operating, investing 
and financing activities. 

       
  Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan 

keuangan  konsolidasian adalah Rupiah (Rp) yang juga 
merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha. 

   The reporting currency used in the preparation of the 
consolidated financial statements is Rupiah (Rp) which 
also represents functional currency of the Group. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 

konsolidasian (lanjutan) 
  b. Basis measurement and preparation of consolidated 

financial statements (continued) 
 

  Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara 
restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos 
laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-
pos dalam laporan keuangannya maka entitas menyajikan 
kembali laporan posisi keuangan pada awal periode 
komparatif yang disajikan. 

   When the entity adopts accounting policy retrospectively or 
restates items in its financial statements or the entity 
reclassifies the items in its financial statements, the 
statement of financial position at the beginning of 
comparative period is presented. 

       
 c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 
  c. Adoption of Statement of Financial Accounting 

Standards (SFAS) 
       
  Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia telah 

mengeluarkan beberapa standar akuntansi keuangan dan 
interpretasi baru atau revisi di bawah ini, yang relevan 
dengan laporan keuangan Perusahaan yang dimulai pada 
tanggal 1 Januari 2018 sebagai berikut: 

   The Indonesian Financial Accounting Standards Board has 
issued several new standards and interpretations or 
revisions below, which are relevant to the Company's 
financial statements beginning on January 1, 2018 as 
follows: 

       
  SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan 

amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif 
dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut: 

   New and revised FAS and ISAKs including amendments 
and annual improvements effective in the current year are 
as follows: 

 
  - Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas 

tentang Prakarsa Peungkapan” yang berlaku efektif 
untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau 
setelah tanggal 1 Januari 2018. Amandemen PSAK 
No. 2 ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan 
pengungkapan yang memungkinkan pengguna 
laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan 
pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, 
termasuk perubahan yang timbul dari arus kas 
maupun perubahan nonkas. 

   - Amendment to SFAS No. 2, “Cash Flow Statements 
on Initiative Disclosures” which is effective for the 
period beginning on or after January 1, 2018. This 
Amendment to SFAS No. 2  requires entity to 
provide disclosures that enable users of financial 
statements to evaluate changes in liabilities arising 
from financing activities, including changes arising 
from cash flow and changes in noncash. 

         
  - Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap tentang 

Agrikultur: Tanaman Produktif” yang berlaku 
efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada 
atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Amandemen 
PSAK 16 ini mengklarifikasi bahwa aset biologis 
yang memenuhi definisi tanaman produktif (bearer 
plants) masuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset 
Tetap. Definisi, pengakuan dan pengukuran tanaman 
produktif mengikuti persyaratan yang ada dalam 
PSAK 16: Aset Tetap. 

   - Amendment to SFAS No. 16, “Fixed Assets on 
Agriculture: Productive Plants” which is effective 
for the period beginning on or after January 1, 
2018. This amendment to SFAS No. 16 clarifies that 
biological assets that meet the definition of 
productive plants (plants bearer) included in the 
scope of IAS 16: Fixed Assets. Definitions, 
recognition and measurement of productive plants 
follow the existing requirements in SFAS No. 16: 
Property, Plant and Equipment. 

         
   Amandemen PSAK No. 46:     Amendments to SFAS No. 46: 
         
  - Amandemen PSAK No. 46 ,”Pajak Penghasilan 

tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk 
Rugi yang belum Direalisasi” yang berlaku efektif  
untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau 
setelah tanggal 1 Januari 2018. Amandemen PSAK 
No. 46: 

   - Amendment to SFAS No. 46, “Income Tax on the 
Recognition of deferred tax assets for    unrealized 
losses” which is effective for the period beginning 
on or after January 1, 2018. Amendments to SFAS 
No. 46: 
 

         
   a. Menambahkan contoh ilustrasi untuk 

mengklarifikasi bahwa perbedaan temporer 
dapat dikurangkan timbul ketika jumlah 
tercatat aset instrumen utang yang diukur 
pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih 
kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa 
mempertimbangkan apakah entitas 
memperkirakan untuk memulihkan jumlah 
tercatat instrumen utang melalui penjualan 
atau penggunaan, misalnya dengan memiliki 
dan menerima arus kas kontraktual, atau 
gabungan keduanya. 

    a. Adding illustrative examples to clarify that the 
temporary differences are deductible arise 
when the carrying amount of assets debt 
instruments measured at fair value and the fair 
value is less than the taxable base, regardless 
of whether the entity estimates to recover the 
carrying amount of a debt instrument through 
sale or use of, for example, to have and receive 
contractual cash flows, or a combination of 
both. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) (lanjutan) 
  c. Adoption of Statement of Financial Accounting 

Standards (SFAS) (continued) 
 

  SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan 
amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif 
dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut (lanjutan): 

   New and revised FAS and ISAKs including amendments 
and annual improvements effective in the current year are 
as follows (continued): 

 
   b. Mengklarifikasi bahwa untuk menentukan 

apakah laba kena pajak akan tersedia 
sehingga perbedaan temporer yang dapat 
dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka 
penilaian perbedaan temporer yang dapat 
dikurangkan tersebut dilakukan sesuai 
dengan peraturan pajak. 

    b. Clarifying that to determine whether the 
taxable income will be available so that the 
deductible temporary differences can be 
utilized, the valuation deductible temporary 
differences would be in line with tax 
regulations. 

           
   c. Menambahkan bahwa pengurangan pajak 

yang berasal dari pembalikan aset pajak 
tangguhan dikecualikan dari estimasi laba 
kena pajak masa depan. Lalu entitas 
membandingkan perbedaan temporer yang 
dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena 
pajak masa depan yang tidak mencakup 
pengurangan pajak yang dihasilkan dari 
pembalikan aset pajak tangguhan tersebut 
untuk menilai apakah entitas memiliki laba 
kena pajak masa depan yang memadai. 

    c. Adding that the tax reduction from the 
reversal of deferred tax assets is excluded 
from the estimate of future taxable income. 
Then the entity compares deductible 
temporary differences to the estimated future 
taxable income that does not include tax 
reduction resulting from the reversal of 
deferred tax assets to assess whether the 
entity has a sufficient future taxable income. 

 
   d. Estimasi atas kemungkinan besar laba kena 

pajak masa depan dapat mencakup pemulihan 
beberapa aset entitas melebihi jumlah 
tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai 
bahwa kemungkinan besar entitas akan 
mencapai hal tersebut. 

    d. Estimate of the most likely future taxable 
income can include recovery of certain 
assets of the entity exceeds its carrying 
amount if there is sufficient evidence that it is 
likely that the entity will achieve. 

  
 d. Prinsip-prinsip konsolidasi   d. Principles of consolidation 
       
  Grup menerapkan PSAK No. 65, "Laporan keuangan 

konsolidasian" secara retrospektif. PSAK No. 65 
menggantikan persyaratan laporan keuangan konsolidasian 
dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan 
Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" dan 
menggantikan ISAK No. 7, "Konsolidasi Entitas Bertujuan 
Khusus ". 

   The Group applied SFAS No. 65, “Consolidated Financial 
Statements” retrospectively. SFAS No. 65 superseded the 
requirements related consolidated financial statements in 
SFAS No. 4 (Revised 2009), “Consolidated and Separate 
Financial Statements” and superseded ISAK No. 
7,”Special Purpose Entity Consolidation”.   

       
  PSAK ini mensyaratkan entitas induk (entitas yang 

mengendalikan satu atau lebih entitas lain) untuk 
menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor 
menentukan apakah investor merupakan entitas induk 
dengan menilai apakah investor mengendalikan satu atau 
lebih investee. Investor mempertimbangkan seluruh fakta 
dan keadaan yang relevan ketika menilai apakah investor 
mengendalikan investee. 

   This SFAS requires the parent entity (the entity that control 
one or more other entity) to present the consolidated 
financial statement. The investor determine wether the 
investor is the parent entity by assesisng wether the 
investor control one or more investee. Investor consider all 
relevant facts and  circumtances when assesisng wether an 
investor cotrol an investee. 

       
  Investor mengendalikan  investee   ketika investor   

terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variable dari  
keterlibatannya dengan investee dan  memiliki  
kemampuan  untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut 
melalui  kekuasaannya  atas investee . 

   Investor control investee is exposed or has rights, to 
variable returns from its involvement with the investee and 
has the ability to affect those returns through its power 
over the investee. 

       
  Dengan  demikian, investor mengendalikan  investee  jika 

dan  hanya  jika,  investor memiliki  seluruh  hal  berikut  
ini: 

   Therefore, the investor controls the investee if, and only if, 
the investor has the following elements: 

       
  a. Kekuasaan atas investee (misalnya hak yang  ada  

saat  ini  yang  memberi investor tersebut 
kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas 
relevan investee); 

   a. Power over the investee (i.e. existing rights to give 
it the current ability to direct the relevant activities 
of the investee); 

         
  b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari 

keterlibatannya dengan investee; dan 
   b. Exposures or rights to variable returns from its 

involvement with the investee; and 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) (lanjutan) 
  c. Adoption of Statement of Financial Accounting 

Standards (SFAS) (continued) 
 

  SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan 
amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif 
dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut (lanjutan): 

   New and revised FAS and ISAKs including amendments 
and annual improvements effective in the current year are 
as follows (continued): 

 
   b. Mengklarifikasi bahwa untuk menentukan 

apakah laba kena pajak akan tersedia 
sehingga perbedaan temporer yang dapat 
dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka 
penilaian perbedaan temporer yang dapat 
dikurangkan tersebut dilakukan sesuai 
dengan peraturan pajak. 

    b. Clarifying that to determine whether the 
taxable income will be available so that the 
deductible temporary differences can be 
utilized, the valuation deductible temporary 
differences would be in line with tax 
regulations. 

           
   c. Menambahkan bahwa pengurangan pajak 

yang berasal dari pembalikan aset pajak 
tangguhan dikecualikan dari estimasi laba 
kena pajak masa depan. Lalu entitas 
membandingkan perbedaan temporer yang 
dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena 
pajak masa depan yang tidak mencakup 
pengurangan pajak yang dihasilkan dari 
pembalikan aset pajak tangguhan tersebut 
untuk menilai apakah entitas memiliki laba 
kena pajak masa depan yang memadai. 

    c. Adding that the tax reduction from the 
reversal of deferred tax assets is excluded 
from the estimate of future taxable income. 
Then the entity compares deductible 
temporary differences to the estimated future 
taxable income that does not include tax 
reduction resulting from the reversal of 
deferred tax assets to assess whether the 
entity has a sufficient future taxable income. 

 
   d. Estimasi atas kemungkinan besar laba kena 

pajak masa depan dapat mencakup pemulihan 
beberapa aset entitas melebihi jumlah 
tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai 
bahwa kemungkinan besar entitas akan 
mencapai hal tersebut. 

    d. Estimate of the most likely future taxable 
income can include recovery of certain 
assets of the entity exceeds its carrying 
amount if there is sufficient evidence that it is 
likely that the entity will achieve. 

  
 d. Prinsip-prinsip konsolidasi   d. Principles of consolidation 
       
  Grup menerapkan PSAK No. 65, "Laporan keuangan 

konsolidasian" secara retrospektif. PSAK No. 65 
menggantikan persyaratan laporan keuangan konsolidasian 
dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan 
Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" dan 
menggantikan ISAK No. 7, "Konsolidasi Entitas Bertujuan 
Khusus ". 

   The Group applied SFAS No. 65, “Consolidated Financial 
Statements” retrospectively. SFAS No. 65 superseded the 
requirements related consolidated financial statements in 
SFAS No. 4 (Revised 2009), “Consolidated and Separate 
Financial Statements” and superseded ISAK No. 
7,”Special Purpose Entity Consolidation”.   

       
  PSAK ini mensyaratkan entitas induk (entitas yang 

mengendalikan satu atau lebih entitas lain) untuk 
menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor 
menentukan apakah investor merupakan entitas induk 
dengan menilai apakah investor mengendalikan satu atau 
lebih investee. Investor mempertimbangkan seluruh fakta 
dan keadaan yang relevan ketika menilai apakah investor 
mengendalikan investee. 

   This SFAS requires the parent entity (the entity that control 
one or more other entity) to present the consolidated 
financial statement. The investor determine wether the 
investor is the parent entity by assesisng wether the 
investor control one or more investee. Investor consider all 
relevant facts and  circumtances when assesisng wether an 
investor cotrol an investee. 

       
  Investor mengendalikan  investee   ketika investor   

terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variable dari  
keterlibatannya dengan investee dan  memiliki  
kemampuan  untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut 
melalui  kekuasaannya  atas investee . 

   Investor control investee is exposed or has rights, to 
variable returns from its involvement with the investee and 
has the ability to affect those returns through its power 
over the investee. 

       
  Dengan  demikian, investor mengendalikan  investee  jika 

dan  hanya  jika,  investor memiliki  seluruh  hal  berikut  
ini: 

   Therefore, the investor controls the investee if, and only if, 
the investor has the following elements: 

       
  a. Kekuasaan atas investee (misalnya hak yang  ada  

saat  ini  yang  memberi investor tersebut 
kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas 
relevan investee); 

   a. Power over the investee (i.e. existing rights to give 
it the current ability to direct the relevant activities 
of the investee); 

         
  b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari 

keterlibatannya dengan investee; dan 
   b. Exposures or rights to variable returns from its 

involvement with the investee; and 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)   d. Principles of consolidation (continued) 

 
  c. Kemampuan untuk menggunakan  kekuasaannya 

atas investee untuk  mempengaruhi  jumlah  imbal  
hasil. 

   c. The ability to use its power over the investee to 
affect the investor’s returns. 

         
  Pada umumnya, mayoritas hak suara menghasilkan 

pengendalian. Ketika Entitas memiliki kurang dari 
mayoritas hak suara, atau serupa atas investee, investor 
mempertimbangkan  semua fakta dan keadaan yang relevan 
dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas investee, 
termasuk: 

   Generally, a majority of voting rights result in control. 
When the Entity  has less than a majority of the voting, or 
similar, rights of an investee, it considers all relevant facts 
and circumstances in assessing whether it has power over 
an investee, including: 

       
  a. Pengaturan kontraktual dengan pemegang suara 

lainnya dari investee; 
   a. The contractual arrangement(s) with the other vote 

holders of investee; 
         
  b. Hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual;    b. Rights arising from other contractual 

arrangement(s); 
         
  c. Hak suara dan hak suara potential investor.    c. The Entity’s voting rights and potential voting 

rights. 
         
  Investor menilai  kembali  apakah  investor  mengendalikan  

investee  jika  fakta dan  keadaan  mengindikasikan  adanya  
perubahan  terhadap  satu  atau lebih  dari  tiga  elemen  
pengendalian. 

   Investor reassesses whether or not it controls an investee if 
facts and circumstances indicate that there are changes to 
one or more of the three element of control. 

 
  Prosedur konsolidasi    Consolidation procedures 
       
  Laporan keuangan konsolidasian:    Consolidated financial statements: 
         
  - Menggabungkan item sejenis seperti  aset, liabilitas, 

ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dari entitas 
induk dengan entitas anaknya; 

   - Combine items of assets, liabilities, equity, income, 
expenses and cash flows of the parent with those of 
its subsidiaries; 

         
  - Menghapus (mengeliminasi) jumlah tercatat dari 

investasi entitas induk di setiap entitas anak dan 
bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas 
anak; 

   - Offset (eliminate) the carrying amount of the 
parent's investment in each subsidiary and the 
parent's portion of equity of each subsidiary; 

         
  - Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, 

ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra 
kelompok usaha yang berkaitan dengan transaksi 
antara entitas-entitas dalam Kelompok Usaha. 

   - Eliminate in full intragroup assets and liabilities, 
equity, income, expenses and cash flows relating to 
transactions between entities of the Group 

         
  Entitas memasukkan penghasilan dan beban entitas anak 

dalam  laporan  keuangan  konsolidasian  dari  tanggal  
diperolehnya pengendalian  sampai  dengan  tanggal  ketika  
entitas  kehilangan pengendalian  atas  entitas  anak.  
Penghasilan  dan  beban  entitas  anak  
didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui 
dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 
akuisisi. 

   A reporting entity includes the income and expenses of a 
subsidiary in the consolidated financial statements from 
the date it gains control until the date when the reporting 
entity ceases to control the subsidiary. Income and 
expenses of the subsidiary are based on the amounts of the 
assets and liabilities recognized in the consolidated 
financial statements at the acquisition date. 

       
  Entitas dan entitas anaknya disyaratkan untuk mempunyai 

kebijakan akuntansi dan tanggal pelaporan yang sama, atau 
konsolidasian berdasarkan informasi keuangan tambahan 
yang dibuat entitas anak. 

   The parent and subsidiaries are required to have the same 
accounting policies and reporting dates, or consolidation 
based on additional financial information prepared by 
subsidiary. 

       
  Kepentingan Nonpengendali (NCI)    Non-controlling Interest (NCI) 
       
  Entitas induk menyajikan NCI di laporan posisi keuangan 

konsolidasiannya dalam ekuitas, terpisah dari ekuitas 
pemilik entitas. 

   A parent presents NCIs in its consolidated statement of 
financial position within equity, separately from the equity 
of the owners of the parent. 

       
  Entitas  mengatribusikan  laba  rugi  dan  setiap  komponen 

dari  penghasilan  komprehensif  lain  kepada  pemilik  
entitas  induk dari kelompok usaha dan  NCI,  meskipun  hal  
tersebut  mengakibatkan NCI  memiliki  saldo  defisit atas 
dasar kepentingan kepemilikan sekarang. 

   Profit or loss and each component of OCI are attributed to 
the equity holders of the parent of the group and to the 
NCI, even if this results in the NCI having a deficit balance 
on the basis of present ownership interests. 
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 d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)   d. Principles of consolidation (continued) 

 
  Perubahan Proporsi Kepemilikan    Changes in Ownership Interests 
       
  Perubahan kepemilikan entitas dalam entitas anak yang 

tidak menghasilkan kehilangan pengendalian di entitas anak 
adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik 
dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika  proporsi  
ekuitas  yang  dimiliki  oleh  NCI  berubah,  entitas  
menyesuaikan  jumlah  tercatat kepentingan  pengendali  
dan  NCI  untuk mencerminkan  perubahan  kepemilikan  
relatifnya  dalam  entitas anak. Entitas tersebut mengakui 
secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan  antara  
jumlah  tercatat  NCI  yang disesuaikan  dan  nilai  wajar  
imbalan  yang  dibayar  atau  diterima,  dan 
mengatribusikannya  kepada  pemilik  entitas  induk. 

   Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary 
that do not result in the parent losing control of the 
subsidiary are equity transactions (i.e. transactions with 
owners in their capacity as owners). When the proportion 
of the equity held by NCI’s changes, the carrying amounts 
of the controlling and NCI’s are adjusted to reflect the 
changes in their relative interests in the subsidiary. Any 
difference between the amount by which the NCI’s are 
adjusted and the fair value of the consideration paid or 
received is recognized directly in equity and attributed to 
the owners of the parent. 

       
  Kehilangan  Pengendalian    Loss of Control 
       
  Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, 

maka entitas induk: 
   If loss control over Subsidiary, the parent entity: 

       
  a. Menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas 

anak terdahulu dari  laporan  posisi  keuangan  
konsolidasian; 

   a. Derecognizes  the assets and liabilities of the former 
subsidiary from the consolidated statement of 
financial position; 

 
  b. Mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak 

terdahulu pada saat hilangnya pengendalian dan 
selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan  
setiap jumlah terutang oleh atau  kepada  entitas 
anak terdahulu sesuai dengan PSAK lain yang 
relevan. Sisa investasi tersebut diukur kembali dan 
pengukuran kembali tesebut dianggap sebagai nilai 
wajar ada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai  
dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen 
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, atau, jika  
sesuai,  biaya  perolehan  pada saat pengakuan awal 
investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama; 

   b. Recognizes any investment retained in the former 
subsidiary when control is lost and subsequently 
accounts for  it and for any amounts owed by or to 
the former subsidiary in accordance with relevant 
SFAS. The retained interest is remeasured and the 
remeasured value is regarded as the fair value on 
initial recognition of a financial asset in 
accordance with SFAS No. 55 (Revised 2014), 
“Financial Instruments: Recognition and 
Measurement”, or, when appropriate, the cost on 
initial recognition of an investment in an associate 
or joint venture; 

         
  c. Mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan  

hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan  
pada kepentingan pengendali terdahulu. 

   c. Recognizes the gain or loss associated with the loss 
of control attributable to the former controlling 
interest. 

         
  Entitas Investasi – Pengecualian Konsolidasi    Investment Entity Consolidation Exemption 
       
  Entitas investasi tidak  mengonsolidasi  entitas  anaknya  

atau  menerapkan PSAK  No. 22 (Revisi 2009), 
“Kombinasi  Bisnis”  ketika  entitas  tersebut  memperoleh 
pengendalian atas entitas lain. Ketika entitas menjadi, atau 
berhenti, menjadi entitas investasi, entitas menerapkan 
secara prospektif perubahan statusnya dari tanggal 
terjadinya  perubahan  status  tersebut. 

   Investment Entity does not consolidating its subsidiaries, 
or apply SFAS No. 22 (Revised 2010), “Business 
Combinations” when it obtains control of another entity. 
When an entity becomes, or ceases to be, an investment 
entity, it applies its status change prospectively from the 
date of change. 

       
  Entitas investasi adalah entitas yang:    An Investment Entity is an entity that: 
         
  a. Memperoleh dana dari satu atau lebih investor  

dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa  
manajemen investasi; 

   a. Obtains funds from one or more investors for the 
purpose of providing those investors with 
investment management services; 

         
  b. Menyatakan komitmen kepada investor bahwa 

tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan 
dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal 
hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan 
investasi, atau  keduanya; dan 

   b. Commits to its investors that its business purpose is 
to invest funds solely for returns from capital 
appreciation, investment income, or both;and 

         
  c. Mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh 

investasinya yang substansial berdasarkan pada nilai  
wajar. 

   c. Measures and evaluates the performance of 
substantially all of its investments on a fair value 
basis. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)   d. Principles of consolidation (continued) 

 
  Perubahan Proporsi Kepemilikan    Changes in Ownership Interests 
       
  Perubahan kepemilikan entitas dalam entitas anak yang 

tidak menghasilkan kehilangan pengendalian di entitas anak 
adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik 
dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika  proporsi  
ekuitas  yang  dimiliki  oleh  NCI  berubah,  entitas  
menyesuaikan  jumlah  tercatat kepentingan  pengendali  
dan  NCI  untuk mencerminkan  perubahan  kepemilikan  
relatifnya  dalam  entitas anak. Entitas tersebut mengakui 
secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan  antara  
jumlah  tercatat  NCI  yang disesuaikan  dan  nilai  wajar  
imbalan  yang  dibayar  atau  diterima,  dan 
mengatribusikannya  kepada  pemilik  entitas  induk. 

   Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary 
that do not result in the parent losing control of the 
subsidiary are equity transactions (i.e. transactions with 
owners in their capacity as owners). When the proportion 
of the equity held by NCI’s changes, the carrying amounts 
of the controlling and NCI’s are adjusted to reflect the 
changes in their relative interests in the subsidiary. Any 
difference between the amount by which the NCI’s are 
adjusted and the fair value of the consideration paid or 
received is recognized directly in equity and attributed to 
the owners of the parent. 

       
  Kehilangan  Pengendalian    Loss of Control 
       
  Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, 

maka entitas induk: 
   If loss control over Subsidiary, the parent entity: 

       
  a. Menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas 

anak terdahulu dari  laporan  posisi  keuangan  
konsolidasian; 

   a. Derecognizes  the assets and liabilities of the former 
subsidiary from the consolidated statement of 
financial position; 

 
  b. Mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak 

terdahulu pada saat hilangnya pengendalian dan 
selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan  
setiap jumlah terutang oleh atau  kepada  entitas 
anak terdahulu sesuai dengan PSAK lain yang 
relevan. Sisa investasi tersebut diukur kembali dan 
pengukuran kembali tesebut dianggap sebagai nilai 
wajar ada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai  
dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen 
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, atau, jika  
sesuai,  biaya  perolehan  pada saat pengakuan awal 
investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama; 

   b. Recognizes any investment retained in the former 
subsidiary when control is lost and subsequently 
accounts for  it and for any amounts owed by or to 
the former subsidiary in accordance with relevant 
SFAS. The retained interest is remeasured and the 
remeasured value is regarded as the fair value on 
initial recognition of a financial asset in 
accordance with SFAS No. 55 (Revised 2014), 
“Financial Instruments: Recognition and 
Measurement”, or, when appropriate, the cost on 
initial recognition of an investment in an associate 
or joint venture; 

         
  c. Mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan  

hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan  
pada kepentingan pengendali terdahulu. 

   c. Recognizes the gain or loss associated with the loss 
of control attributable to the former controlling 
interest. 

         
  Entitas Investasi – Pengecualian Konsolidasi    Investment Entity Consolidation Exemption 
       
  Entitas investasi tidak  mengonsolidasi  entitas  anaknya  

atau  menerapkan PSAK  No. 22 (Revisi 2009), 
“Kombinasi  Bisnis”  ketika  entitas  tersebut  memperoleh 
pengendalian atas entitas lain. Ketika entitas menjadi, atau 
berhenti, menjadi entitas investasi, entitas menerapkan 
secara prospektif perubahan statusnya dari tanggal 
terjadinya  perubahan  status  tersebut. 

   Investment Entity does not consolidating its subsidiaries, 
or apply SFAS No. 22 (Revised 2010), “Business 
Combinations” when it obtains control of another entity. 
When an entity becomes, or ceases to be, an investment 
entity, it applies its status change prospectively from the 
date of change. 

       
  Entitas investasi adalah entitas yang:    An Investment Entity is an entity that: 
         
  a. Memperoleh dana dari satu atau lebih investor  

dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa  
manajemen investasi; 

   a. Obtains funds from one or more investors for the 
purpose of providing those investors with 
investment management services; 

         
  b. Menyatakan komitmen kepada investor bahwa 

tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan 
dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal 
hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan 
investasi, atau  keduanya; dan 

   b. Commits to its investors that its business purpose is 
to invest funds solely for returns from capital 
appreciation, investment income, or both;and 

         
  c. Mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh 

investasinya yang substansial berdasarkan pada nilai  
wajar. 

   c. Measures and evaluates the performance of 
substantially all of its investments on a fair value 
basis. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)   d. Principles of consolidation (continued) 

 
  Entitas Investasi – Pengecualian Konsolidasi (lanjutan)    Investment Entity Consolidation Exemption (continued) 

 
  Entitas di syaratkan untuk mempertimbangkan semua fakta 

dan keadaan apakah entitas merupakan entitas investasi, 
termasuk tujuan dan desainnya seperti: 

   An entity is required to consider all facts and 
circumstances when determining whether it is an 
investment entity, including its purpose and design such 
as: 

       
  a. Memiliki lebih dari satu investasi;    a. Have more than one investment; 
  b. Memiliki lebih dari satu investor;    b.  Have more than one investor; 
  c. Memiliki investor yang bukan merupakan pihak-

pihak berelasi dari entitas; 
   c. Have investors that are not related parties of the 

entity; 
  d Memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk  

kepentingan  ekuitas atau  kepentingan  serupa. 
   d. Have ownership interests in the form of equity or 

similar interests. 
         
  Jika tidak terdapat karakteristik khusus tersebut tidak 

berarti  mendiskualifikasikan entitas dari pengklasifikasian 
sebagai entitas investasi. Entitas investasi yang tidak 
memiliki  seluruh karakterisktik khusus tersebut 
memberikan  pengungkapan tambahan yang disyaratkan 
oleh PSAK No. 67,  “Pengungkapan Kepentingan dalam 
Entitas Lain”. 

   The absence of any of these typical characteristics does not 
necessarily disqualify an entity from being classified as an 
investment entity. Investment entity that does not have all 
those typical characteristics provide additional 
information as required by SFAS No. 67, “Disclosures of 
Interests in Other Entities”. 

       
  Entitas investasi disyaratkan untuk mengukur investasi  

dalam entitas anak  pada  nilai wajar melalui laba rugi 
sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen 
Keuangan:  Pengakuan dan Pengukuran”. 

   An investment entity is required to measure an investment 
in a subsidiary at fair value through profit or loss in 
accordance with SFAS No.55 (Revised 2014), “Financial 
Instruments: Recognition and Measurement”. 

       
  Karena entitas investasi tidak disyaratkan untuk 

mengonsolidasi entitas anaknya, transaksi pihak berelasi 
intra kelompok usaha dan saldo tidak dieliminasi. 

   Because an investment entity is not required to consolidate 
its subsidiaries, intragroup related party transactions and 
outstanding balances are not eliminated. 

 
  Pengecualian terhadap konsolidasi hanya diterapkan pada 

entitas investasi tesebut. Oleh karenanya entitas  induk  dari  
entitas  investasi  mengonsolidasi  seluruh entitas  yang  
dikendalikannya,  termasuk  entitas  yang  dikendalikan 
melalui entitas anak yang merupakan entitas investasi, 
kecuali entitas induk  itu  sendiri  merupakan  entitas  
investasi. 

   The exemption from consolidation only applies to the 
investment entity itself.  Accordingly, a parent of an 
investment entity is required to consolidate all entities that 
it controls, including those controlled through an 
investment entity subsidiary, unless the parent itself is an 
investment entity. 

       
  Persyaratan pengungkapan untuk laporan keuangan 

konsolidasian diatur dalam PSAK No. 67, “Pengungkapan 
Kepentingan  dalam Entitas  Lain”. 

   The disclosure requirements for consolidated financial 
stetaments are specified in SFAS No. 67, ”Disclosure of 
Interests in Other Entities”. 

       
  Sebagaimana diatur dalam PSAK No. 4 (Revisi 2013), 

“Laporan Keuangan Tersendiri”, laporan keuangan 
tersendiri (entitas induk) dapat disajikan  hanya jika laporan 
tersebut merupakan informasi tambahan pada laporan 
keuangan konsolidasian dan disajikan sebagai lampiran 
dalam laporan keuangan konsolidasian. Metode yang 
digunakan untuk mencatat investasi di entitas anak, asosiasi 
dan ventura bersama adalah metode biaya perolehan atau 
sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen 
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Laporan 
keuangan tersendiri terdiri dari laporan posisi keuangan, 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 
laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. 

   As regulated in SFAS No.4 (Revised 2013), ”Separate 
Financial Statements”, separate financial statements  
(parent entity) can be served only when those statements 
are additional information on the consolidated financial 
statements and are presented as an attachment to the 
consolidated financial statements. The method used to 
record investments in subsidiaries, associations and joint 
ventures  are  cost method or in accordance with SFAS No. 
55 (Revised 2014), “Financial Instrument: Recognition 
and Measurement”. Separate financial statements consist 
of the statement of financial position, statement of profit or 
loss and other comprehensive income, statement of 
changes in equity and statement of cash flows. 

       
 e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi   e. Transactions with related parties 
       
  Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak 

berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 
(Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” dan 
PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), “Pengungkapan Pihak-
pihak Berelasi”. 

   The Group do transactions with related parties as defined 
in SFAS No. 7 (Revised 2010), “Related Party 
Disclosures” and SFAS No. 7 (Improvement 2015), 
“Related Party Disclosures”. 

       
  PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi 

dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam 
laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan 
tersendiri entitas induk dan juga diterapkan terhadap 
laporan keuangan secara individual 

   This SFAS requires disclosure of relationships, 
transactions and balances related parties, including 
commitments in the consolidated financial statements and 
separate financial statements of the parent entity also 
applies to individual financial statements. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)   e. Transactions with related parties (continued) 

 
  PSAK ini juga memberikan pengecualian dari persyaratan 

umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan 
pemerintah dan entitas yang dikendalikan, dikendalikan 
bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh 
Pemerintah (entitas berelasi dengan Pemerintah). 

   This SFAS also introduces an exemption from the general 
related party disclosure requirements for transactions with 
government and entities that are controlled, jointly 
controlled or significantly influenced by the same 
Government as the reporting entity (Government related 
entities). 

       
  Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan 

entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas 
pelapor). 

   Related party is a person or an entity related to the entity 
who prepares financial statements (the reporting entity). 

       
  a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai 

relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: 
   a. A  person  or  a  close  member  of  that person's  

family  is  related  to  the  reporting entity if that 
person: 

   (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian 
bersama atas entitas pelapor; 

    (i) Have control or joint control over the 
reporting entity; 

   (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas 
pelapor; atau 

    (ii) Has significant influence over the reporting 
entity; or   

   (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor 
atau entitas induk entitas pelapor. 

    (iii) Is a member of the key management 
personnel of the reporting entity or of a 
parent of the reporting entity. 

           
  b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas 

pelapor jika entitas jika memenuhi salah satu hal   
berikut: 

   b. An entity is related to the reporting entity if any of 
the following conditions applies: 

         
   (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota 

dari kelompok usaha yang sama (artinya 
entitas induk, entitas anak, dan entitas anak 
berikutnya terkait dengan entitas lain). 

    (i) The entity and the reporting entity are 
members of the same group (which means 
that each parent, subsidiary and fellow 
subsidiary is related to the others).   

           
   (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau 

ventura bersama dari entitas lain (atau entitas    
asosiasi atau ventura bersama yang 
merupakan anggota suatu kelompok usaha, 
yang mana entitas lain tersebut adalah 
anggotanya). 

    (ii) One entity is an associate or joint venture of 
the other entity (or an associate or joint 
venture of a member of a group of which the 
other entity is a member). 

 
   (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura 

bersama dari pihak ketiga yang sama. 
    (iii) Both entities are joint ventures of the same 

third party. 
           
   (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari 

entitas ketiga dan entitas yang lain adalah 
entitas asosiasi dari entitas ketiga. 

    (iv) One entity is a joint venture of a third entity 
and the other entity is an associate of the 
third entity. 

           
   (v) Entitas tersebut adalah suatu program 

imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari 
salah satu entitas pelapor atau entitas lain 
yang terkait dengan entitas pelapor. Jika 
entitas pelapor adalah entitas yang 
menyelenggarakan program tersebut, maka 
entitas sponsor juga berelasi dengan entitas 
pelapor. 

    (v) The entity is a post-employment defined 
benefit plan for the benefit of employees of  
either the reporting entity or an entity 
related to the reporting entity. If the 
reporting entity in itself such a plan, the 
sponsoring employers are also related to the 
reporting entity.    

           
   (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan 

bersama oleh orang yang diidentifikasikan  
dalam huruf (a). 

    (vi) The entity is controlled or jointly controlled 
by a person identified in (a). 

 
   (vii) Orang yang didentifikasikan dalam huruf 

(a.i) memiliki pengaruh signifikan atas 
entitas atau personil manajemen kunci entitas 
(atau entitas induk dari entitas). 

    (vii) A person identified in  (a.i) has significant 
influence over the entity or is a member of 
the  key management personnel of the entity 
(or of a parent of the entity). 

 
  Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang 

disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan 
tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang 
dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. 

   The transaction was conducted on terms agreed by both 
parties, which terms may not be the same as other 
transactions conducted by parties who are not related. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)   e. Transactions with related parties (continued) 

 
  PSAK ini juga memberikan pengecualian dari persyaratan 

umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan 
pemerintah dan entitas yang dikendalikan, dikendalikan 
bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh 
Pemerintah (entitas berelasi dengan Pemerintah). 

   This SFAS also introduces an exemption from the general 
related party disclosure requirements for transactions with 
government and entities that are controlled, jointly 
controlled or significantly influenced by the same 
Government as the reporting entity (Government related 
entities). 

       
  Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan 

entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas 
pelapor). 

   Related party is a person or an entity related to the entity 
who prepares financial statements (the reporting entity). 

       
  a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai 

relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: 
   a. A  person  or  a  close  member  of  that person's  

family  is  related  to  the  reporting entity if that 
person: 

   (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian 
bersama atas entitas pelapor; 

    (i) Have control or joint control over the 
reporting entity; 

   (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas 
pelapor; atau 

    (ii) Has significant influence over the reporting 
entity; or   

   (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor 
atau entitas induk entitas pelapor. 

    (iii) Is a member of the key management 
personnel of the reporting entity or of a 
parent of the reporting entity. 

           
  b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas 

pelapor jika entitas jika memenuhi salah satu hal   
berikut: 

   b. An entity is related to the reporting entity if any of 
the following conditions applies: 

         
   (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota 

dari kelompok usaha yang sama (artinya 
entitas induk, entitas anak, dan entitas anak 
berikutnya terkait dengan entitas lain). 

    (i) The entity and the reporting entity are 
members of the same group (which means 
that each parent, subsidiary and fellow 
subsidiary is related to the others).   

           
   (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau 

ventura bersama dari entitas lain (atau entitas    
asosiasi atau ventura bersama yang 
merupakan anggota suatu kelompok usaha, 
yang mana entitas lain tersebut adalah 
anggotanya). 

    (ii) One entity is an associate or joint venture of 
the other entity (or an associate or joint 
venture of a member of a group of which the 
other entity is a member). 

 
   (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura 

bersama dari pihak ketiga yang sama. 
    (iii) Both entities are joint ventures of the same 

third party. 
           
   (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari 

entitas ketiga dan entitas yang lain adalah 
entitas asosiasi dari entitas ketiga. 

    (iv) One entity is a joint venture of a third entity 
and the other entity is an associate of the 
third entity. 

           
   (v) Entitas tersebut adalah suatu program 

imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari 
salah satu entitas pelapor atau entitas lain 
yang terkait dengan entitas pelapor. Jika 
entitas pelapor adalah entitas yang 
menyelenggarakan program tersebut, maka 
entitas sponsor juga berelasi dengan entitas 
pelapor. 

    (v) The entity is a post-employment defined 
benefit plan for the benefit of employees of  
either the reporting entity or an entity 
related to the reporting entity. If the 
reporting entity in itself such a plan, the 
sponsoring employers are also related to the 
reporting entity.    

           
   (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan 

bersama oleh orang yang diidentifikasikan  
dalam huruf (a). 

    (vi) The entity is controlled or jointly controlled 
by a person identified in (a). 

 
   (vii) Orang yang didentifikasikan dalam huruf 

(a.i) memiliki pengaruh signifikan atas 
entitas atau personil manajemen kunci entitas 
(atau entitas induk dari entitas). 

    (vii) A person identified in  (a.i) has significant 
influence over the entity or is a member of 
the  key management personnel of the entity 
(or of a parent of the entity). 

 
  Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang 

disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan 
tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang 
dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. 

   The transaction was conducted on terms agreed by both 
parties, which terms may not be the same as other 
transactions conducted by parties who are not related. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)   e. Transactions with related parties (continued) 

 
  Seluruh  transaksi  dan  saldo  yang  signifikan dengan  

pihak-pihak  berelasi,  baik  yang dilakukan  dengan  atau  
tidak  dengan persyaratan  dan  kondisi  sebagaimana  yang 
dilakukan  dengan  pihak-pihak  yang  tidak mempunyai  
hubungan  pihak-pihak  berelasi, telah diungkapkan dalam 
catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. 

   All transactions and balances with significant related 
parties, whether or not conducted with the terms and 
conditions, as were done with the parties that have no 
relation to related parties, have been disclosed in the 
relevant notes to the consolidated financial statements. 

       
 f. Pelaporan segmen   f. Segment reporting 
       
  Kelompok Usaha melaporkan informasi segmen yang 

memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk 
mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas 
bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi 
dimana entitas beroperasi. 

   The Group discloses segment information that will enable 
users of financial statements to evaluate the nature and 
financial effects of the business activities in which the 
entity engages and economic environments in which it 
operates. 

       
  Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari 

entitas yang: 
   An operating segment is a component of an entity: 

       
  a. Terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana 

memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban 
(termasuk pendapatan dan beban terkait dengan 
transaksi dengan komponen lain dari entitas yang 
sama); 

   a. That  engages  in  business  activities which it may 
earn revenue and incur expenses  (including  
revenue  and expenses  relating  to  the  transaction 
with  other  components  of  the  same entity); 

         
  b. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh 

pengambil keputusan operasional untuk membuat 
keputusan tentang sumber daya yang  dialokasikan 
pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan 

   b. Whose operating results are reviewed regularly by 
the entity’s chief operating decision maker to make 
decision about resources to be allocated to the 
segments and assess its performance; and 

         
  c. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.    c. For which discrete financial information is 

available 
         
  Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan 

informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil 
keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen 
dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. 
Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan 
operasi entitas legal di dalam kelompok usaha. 

   Segment reporting made by the group is based on the 
financial information used by operating decision makers in 
evaluating operating segment performance and 
determining the allocation of its resources. Segmentation 
based on the activity of each legal entity operating 
activities in the group. 

       
  Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.    All transactions between segments are eliminated. 

 
 g. Instrumen keuangan   g. Financial instruments 
       
  Grup menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), “Instrumen 

Keuangan: Penyajian” dan PSAK No. 55 (Revisi 2014), 
Instrumen keuangan:  Pengakuan dan Pengukuran, serta 
PSAK No. 60 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: 
Pengungkapan”. 

   The Group applied SFAS No. 50 (Revised 2014), 
“Financial Instruments: Presentation”, SFAS No. 55 
(Revised 2014), “Financial Instruments: Recognizing and 
Measurement, and SFAS No. 60 (Revised 2014), 
“Financial Instruments: Disclosures”. 

 
  1. Aset keuangan    1. Financial assets 

 
  Pengakuan awal    Initial recognition 

 
  Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai 

wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset 
keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar 
melalui laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain yang pada awalnya diukur dengan 
nilai wajar. 

   Financial assets are recognized initially at fair value 
plus transaction costs, except for those financial 
assets classified as at fair value through statement of 
profit or loss and other comprehensive income which 
are initially measured at fair value.  

 
  Klasifikasi aset keuangan antara lain sebagai aset 

keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai 
wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL), investasi 
dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), pinjaman yang 
diberikan dan piutang dan aset keuangan tersedia untuk 
dijual (AFS). Perusahaan menetapkan klasifikasi aset 
keuangannya pada saat pengakuan awal dan, sepanjang 
diperbolehkan dan diperlukan, ditelaah kembali 
pengklasifikasian aset tersebut pada setiap tanggal 
laporan posisi keuangan. 

   Financial assets are classified as financial assets at 
fair value through profit or loss (FVTPL), held-to-
maturity investments (HTM), loans and receivables, 
and  available-for-sale financial assets (AFS). The 
Company determines the classification of its financial 
assets at initial recognition and, where allowed and 
appropriate, re-evaluates the designation of such 
assets at each statement of financial position date. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 g. Instrumen keuangan (lanjutan)   g. Financial instruments (continued) 

 
  1. Aset keuangan (lanjutan)    1. Financial assets (continued) 
       
  Pengukuran setelah pengakuan awal    Subsequent measurement 
       
  Dalam PSAK No. 60 (Revisi 2014), mengungkapkan 

tiga tingkat hirarki pengungkapan nilai wajar dan 
mengharuskan entitas untuk menyediakan 
pengungkapan tambahan mengenai keandalan 
pengukuran nilai wajar. Sebagai tambahan, standar ini 
menjelaskan keharusan atas pengungkapan risiko 
likuiditas. 

   In SFAS No. 60 (Revisi 2014), introduces three level 
hierarchies for fair value measurement disclosures 
and require entities to provide additional disclosures 
about the realiability of fair value measurements. In 
addition, the standards clarify the requirement for the 
disclosure of liquidity risk. 

       
  Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal 

tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut: 
   The subsequent measurement of financial assets 

depends on their classification as follows: 
       

  - Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laporan laba rugi (FVTPL) 

   - Financial assets at fair value through profit or 
loss (FVTPL) 

       
  Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL 

jika aset keuangan diperoleh untuk 
diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL 
pada saat pengakuan awal. Aset keuangan 
diklasifikasikan sebagai kelompok 
diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual 
atau dibeli kembali dalam waktu dekat. 

   Financial assets are classified as at FVTPL 
where the financial assets are either held for 
trading or they are designated as FVTPL atinitial 
recognition. held for trading unless they are 
designated as effective hedging instruments.  

       
  Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai 

kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif 
tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung 
nilai efektif. 

   Financial assets are classified as held for trading 
if they are acquired for the purpose of selling or 
repurchasing in the near term. Derivative assets 
are also classified as. 

       
  Aset keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL 

disajikan dalam laporan posisi keuangan pada 
nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari 
perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba 
rugi dan penghasilan komprehensif lain. 
Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 
lain termasuk dividen atau bunga yang diperoleh 
dari aset keuangan. 

   Financial assets at FVTPL are carried on the 
statements of financial position at fair value with 
gains or losses recognized in the statement of 
profit or loss and other comprehensive income. 
The gains or losses recognized in the statement 
of profit or loss and other comprehensive income 
include any dividend or interest earned from the 
financial assets. 
 

 
  Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, 

Grup tidak memiliki aset keuangan dalam 
kategori ini. 

   As of December 31, 2018, 2017, and 2016, the 
Group has no financial assets in this category. 

 
  - Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)     - Held-to-maturity (HTM) investments 
       
  Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran 

tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya 
telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM 
ketika Perusahaan mempunyai intensi positif dan 
kemampuan untuk memiliki aset keuangan 
hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, 
investasi HTM diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan menggunakan metode suku 
bunga efektif dikurangi penurunan nilai.  

   Non-derivative financial assets with fixed or 
determinable payments and fixed maturities are 
classified as HTM when the Company has the 
positive intention and ability to hold them to 
maturity. After initial measurement, HTM 
investments are measured at amortized cost 
using the effective interest method less any 
impairment.  

 
  Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan 

laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada 
saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya 
atau mengalami penurunan nilai, serta melalui 
proses amortisasi. 

   Gains and losses are recognized in the statement 
of profit or loss and other comprehensive income 
when the investments are derecognized or 
impaired, as well as through the amortization 
process. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 g. Instrumen keuangan (lanjutan)   g. Financial instruments (continued) 

 
  1. Aset keuangan (lanjutan)    1. Financial assets (continued) 
       
  Pengukuran setelah pengakuan awal    Subsequent measurement 
       
  Dalam PSAK No. 60 (Revisi 2014), mengungkapkan 

tiga tingkat hirarki pengungkapan nilai wajar dan 
mengharuskan entitas untuk menyediakan 
pengungkapan tambahan mengenai keandalan 
pengukuran nilai wajar. Sebagai tambahan, standar ini 
menjelaskan keharusan atas pengungkapan risiko 
likuiditas. 

   In SFAS No. 60 (Revisi 2014), introduces three level 
hierarchies for fair value measurement disclosures 
and require entities to provide additional disclosures 
about the realiability of fair value measurements. In 
addition, the standards clarify the requirement for the 
disclosure of liquidity risk. 

       
  Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal 

tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut: 
   The subsequent measurement of financial assets 

depends on their classification as follows: 
       

  - Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laporan laba rugi (FVTPL) 

   - Financial assets at fair value through profit or 
loss (FVTPL) 

       
  Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL 

jika aset keuangan diperoleh untuk 
diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL 
pada saat pengakuan awal. Aset keuangan 
diklasifikasikan sebagai kelompok 
diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual 
atau dibeli kembali dalam waktu dekat. 

   Financial assets are classified as at FVTPL 
where the financial assets are either held for 
trading or they are designated as FVTPL atinitial 
recognition. held for trading unless they are 
designated as effective hedging instruments.  

       
  Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai 

kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif 
tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung 
nilai efektif. 

   Financial assets are classified as held for trading 
if they are acquired for the purpose of selling or 
repurchasing in the near term. Derivative assets 
are also classified as. 

       
  Aset keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL 

disajikan dalam laporan posisi keuangan pada 
nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari 
perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba 
rugi dan penghasilan komprehensif lain. 
Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 
lain termasuk dividen atau bunga yang diperoleh 
dari aset keuangan. 

   Financial assets at FVTPL are carried on the 
statements of financial position at fair value with 
gains or losses recognized in the statement of 
profit or loss and other comprehensive income. 
The gains or losses recognized in the statement 
of profit or loss and other comprehensive income 
include any dividend or interest earned from the 
financial assets. 
 

 
  Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, 

Grup tidak memiliki aset keuangan dalam 
kategori ini. 

   As of December 31, 2018, 2017, and 2016, the 
Group has no financial assets in this category. 

 
  - Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)     - Held-to-maturity (HTM) investments 
       
  Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran 

tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya 
telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM 
ketika Perusahaan mempunyai intensi positif dan 
kemampuan untuk memiliki aset keuangan 
hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, 
investasi HTM diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan menggunakan metode suku 
bunga efektif dikurangi penurunan nilai.  

   Non-derivative financial assets with fixed or 
determinable payments and fixed maturities are 
classified as HTM when the Company has the 
positive intention and ability to hold them to 
maturity. After initial measurement, HTM 
investments are measured at amortized cost 
using the effective interest method less any 
impairment.  

 
  Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan 

laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada 
saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya 
atau mengalami penurunan nilai, serta melalui 
proses amortisasi. 

   Gains and losses are recognized in the statement 
of profit or loss and other comprehensive income 
when the investments are derecognized or 
impaired, as well as through the amortization 
process. 

 
  

PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 
DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
(LANJUTAN) 

PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED) 

AS OF AND FOR THE YEAR ENDED 
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 

(Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 
 

- 17 - 
   

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 g. Instrumen keuangan (lanjutan)   g. Financial instruments (continued) 

 
  1. Aset keuangan (lanjutan)    1. Financial assets (continued) 
       
  Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan )    Subsequent measurement (continued)  

       
  - Pinjaman yang diberikan dan piutang    - Loans and receivables 

       
  Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset 

keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap 
atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai 
kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut 
diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi 
dengan menggunakan metode suku bunga efektif, 
dikurangi dengan penurunan nilai. 

   Loans and receivables are non-derivative 
financial assets with fixed or determinable 
payments that are not quoted on an active 
market. Such financial assets are carried at 
amortized cost using the effective interest 
method, less any impairment. process. 

 
 

  Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan 
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada 
saat pinjaman yang diberikan   dan piutang 
dihentikan pengakuannya atau mengalami 
penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi. 

   Gains and losses are recognized in the statement 
of profit or loss and other comprehensive income 
when the loans and receivables are derecognized 
or impaired, as well as through the amortization. 

       
  Pada tanggal 31 Desember 2018,  2017, dan 

2016, kas dan setara kas, piutang usaha, piutang 
lain-lain Grup termasuk dalam kategori ini. 

   As of December 31, 2018, 2017, and 2016, cash 
and cash equivalents, account receivables, others 
receivables of the Group included in this 
category. 

       
  - Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)    - Available-for-sale (AFS) financial assets 
       
  Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non 

derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk 
dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga 
kategori sebelumnya.  

   AFS financial assets are non-derivative financial 
assets that are designated as available-for-sale 
or are not classified in any of the three preceding 
categories.  

       
  Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS 

diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan 
atau kerugian yang belum terealisasi diakui 
dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan 
tersebut dihentikan pengakuannya atau sampai 
diturunkan nilainya dan pada saat yang sama 
keuntungan atau kerugian kumulatif yang 
sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui 
dalam laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain. Aset keuangan ini 
diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali 
aset keuangan tersebut ditujukan untuk 
dilepaskan dalam waktu dua belas bulan dari 
tanggal laporan posisi keuangan. 

   After initial recognition, AFS financial assets are 
measured at fair value with unrealized gains and 
losses being recognized as a component of equity 
until the financial assets are derecognized or 
until the financial assets are determined to be 
impaired, at which time the cumulative gains or 
losses previously reported in equity are included 
in the statement of profit or loss and other 
comprehensive income. These financial assets 
are classified as non-current assets unless the 
intention is to dispose of them within twelve 
months from the statement of financial position 
date. 

       
  Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, 

Grup tidak memiliki aset keuangan dalam 
kategori ini. 

   As of December 31, 2018, 2017, and 2016, the 
Group has no financial assets in this category. 

 
  Penurunan nilai aset keuangan    Impairment of financial assets 

       

  Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan 
mengevaluasi apakah aset keuangannya mengalami 
penurunan nilai. 

   The Company evaluates at each reporting date 
whether any of its financial asset is impaired. 

 

  - Aset keuangan yang diukur pada biaya amortisasi    - Financial assets measured at amortised cost 
 

  Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, 
maka jumlah kerugian tersebut, yang diukur 
sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan 
nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak 
termasuk kerugian kredit di masa datang yang 
belum terjadi) yang didiskonto menggunakan 
suku bunga efektif yang dihitung saat pengakuan 
awal aset tersebut, diakui pada laba rugi. 

   If there is objective evidence of impairment, the 
amount of loss, which is measured as the 
difference between the asset’s carrying amount 
and the present value of estimated future cash 
flows (excluding future expected credit losses 
that have not been incurred) discounted at the 
effective interest rate computed at initial 
recognition of the asset, shall be recognised in 
profit or loss. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 

 g. Instrumen keuangan (lanjutan)   g. Financial instruments (continued) 
 

  1. Aset keuangan (lanjutan)    1. Financial assets (continued) 
 

  Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)    Impairment of financial assets (continued) 
 

  Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, 
Grup tidak memiliki aset keuangan dalam 
kategori ini. 

   As of December 31, 2018, 2017, and 2016, the 
Group has no financial assets in this category. 

 

  Penghentian pengakuan aset keuangan    Derecognition of financial assets 
       

  - Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)    - Available-for-sale (AFS) financial assets 
       

  Jika terdapat bukti obyektif bahwa aset AFS 
mengalami penurunan nilai, maka kerugian 
kumulatif yang sebelumnya diakui secara 
langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari 
ekuitas dan diakui pada laba rugi. 

   If there is objective evidence that AFS assets are 
impaired, the cumulative loss previously 
recognized directly in equity in transferred from 
equity to profit or loss. 
 

 

  Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, 
Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam 
kategori ini. 

   As of December 31, 2018, 2017, and 2016, the 
Company has no financial assets in this category. 

 

  Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, 
jika dan hanya jika: hak kontraktual atas arus kas 
yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; 
atau Perusahaan mentransfer hak kontraktual 
untuk menerima arus kas yang berasal dan dari 
aset keuangan; atau tetap memiliki hak 
kontraktual untuk menerima arus kas yang 
berasal dari aset keuangan namun juga 
menanggung liabilitas kontraktual untuk 
membayar arus kas yang diterima tersebut kepada 
satu atau lebih pihak penerima melalui suatu 
kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. 
Ketika Perusahaan mentransfer aset keuangan, 
maka Perusahaan mengevaluasi sejauh mana 
Perusahaan tetap memiliki risiko dan manfaat 
atas kepemilikan aset keuangan tersebut. 

   The Group shall derecognize financial assets 
when, and only when: the contractual rights to 
the cash flows from the financial asset expire; the 
contractual rights to receive the cash flows of the 
financial asset are transferred to another entity 
or the contractual rights to receive the cash flows 
of the financial asset are retained but a 
contractual obligation is assumed to pay the cash 
flows to one or more recipients in an 
arrangement that meets certain conditions. When 
the Company transfers a financial. asset, it shall 
evaluate the extent to which it retains the risks 
and rewards of ownership of the financial asset. 

       

  2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas    2. Financial liabilities and equity instruments 
       

  Pengakuan awal    Initial recognition 
 

  Grup menetapkan klasifikasi liabilitas keuangannya 
pada saat pengakuan awal. Instrumen liabilitas dan 
ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau 
sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan 
kontraktual. 

   The Group determines the classification of its 
financial liabilities at initial recognition. Debt and 
equity instruments are classified as either financial 
liabilities or as equity in accordance with the 
substance of the contractual arrangement. 

       

  Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas 
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan 
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pinjaman 
dan utang, atau sebagai derivatif yang ditentukan 
sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai 
yang efektif, mana yang sesuai. Liabilitas keuangan 
diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal 
pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang 
dapat diatribusikan secara langsung. 

   Financial liabilities are classified as financial 
liabilities at fair value through statement of profit or 
loss and other comprehensive income, loans and 
borrowings, or as derivatives designated as hedging 
instruments in an effective hedge, as appropriate. 
Financial liabilities are recognized initially at fair 
value and, in the case of loans and borrowings, 
inclusive of directly attributable transaction costs. 

 
  Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang 

memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah 
dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang 
diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil yang 
diperoleh, dikurangi biaya penerbitan instrumen 
ekuitas. 

   An equity instrument is any contracts that provide a 
residual interest in the assets of an entity after 
deducting all of its liabilities. Equity instruments 
issued by the Company are recorded at the proceeds 
received, net of direct issuance costs. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 

 g. Instrumen keuangan (lanjutan)   g. Financial instruments (continued) 
 

  1. Aset keuangan (lanjutan)    1. Financial assets (continued) 
 

  Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)    Impairment of financial assets (continued) 
 

  Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, 
Grup tidak memiliki aset keuangan dalam 
kategori ini. 

   As of December 31, 2018, 2017, and 2016, the 
Group has no financial assets in this category. 

 

  Penghentian pengakuan aset keuangan    Derecognition of financial assets 
       

  - Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)    - Available-for-sale (AFS) financial assets 
       

  Jika terdapat bukti obyektif bahwa aset AFS 
mengalami penurunan nilai, maka kerugian 
kumulatif yang sebelumnya diakui secara 
langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari 
ekuitas dan diakui pada laba rugi. 

   If there is objective evidence that AFS assets are 
impaired, the cumulative loss previously 
recognized directly in equity in transferred from 
equity to profit or loss. 
 

 

  Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, 
Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam 
kategori ini. 

   As of December 31, 2018, 2017, and 2016, the 
Company has no financial assets in this category. 

 

  Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, 
jika dan hanya jika: hak kontraktual atas arus kas 
yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; 
atau Perusahaan mentransfer hak kontraktual 
untuk menerima arus kas yang berasal dan dari 
aset keuangan; atau tetap memiliki hak 
kontraktual untuk menerima arus kas yang 
berasal dari aset keuangan namun juga 
menanggung liabilitas kontraktual untuk 
membayar arus kas yang diterima tersebut kepada 
satu atau lebih pihak penerima melalui suatu 
kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. 
Ketika Perusahaan mentransfer aset keuangan, 
maka Perusahaan mengevaluasi sejauh mana 
Perusahaan tetap memiliki risiko dan manfaat 
atas kepemilikan aset keuangan tersebut. 

   The Group shall derecognize financial assets 
when, and only when: the contractual rights to 
the cash flows from the financial asset expire; the 
contractual rights to receive the cash flows of the 
financial asset are transferred to another entity 
or the contractual rights to receive the cash flows 
of the financial asset are retained but a 
contractual obligation is assumed to pay the cash 
flows to one or more recipients in an 
arrangement that meets certain conditions. When 
the Company transfers a financial. asset, it shall 
evaluate the extent to which it retains the risks 
and rewards of ownership of the financial asset. 

       

  2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas    2. Financial liabilities and equity instruments 
       

  Pengakuan awal    Initial recognition 
 

  Grup menetapkan klasifikasi liabilitas keuangannya 
pada saat pengakuan awal. Instrumen liabilitas dan 
ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau 
sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan 
kontraktual. 

   The Group determines the classification of its 
financial liabilities at initial recognition. Debt and 
equity instruments are classified as either financial 
liabilities or as equity in accordance with the 
substance of the contractual arrangement. 

       

  Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas 
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan 
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pinjaman 
dan utang, atau sebagai derivatif yang ditentukan 
sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai 
yang efektif, mana yang sesuai. Liabilitas keuangan 
diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal 
pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang 
dapat diatribusikan secara langsung. 

   Financial liabilities are classified as financial 
liabilities at fair value through statement of profit or 
loss and other comprehensive income, loans and 
borrowings, or as derivatives designated as hedging 
instruments in an effective hedge, as appropriate. 
Financial liabilities are recognized initially at fair 
value and, in the case of loans and borrowings, 
inclusive of directly attributable transaction costs. 

 
  Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang 

memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah 
dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang 
diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil yang 
diperoleh, dikurangi biaya penerbitan instrumen 
ekuitas. 

   An equity instrument is any contracts that provide a 
residual interest in the assets of an entity after 
deducting all of its liabilities. Equity instruments 
issued by the Company are recorded at the proceeds 
received, net of direct issuance costs. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 g. Instrumen keuangan (lanjutan)   g. Financial instruments (continued) 

 
  2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (lanjutan)    2. Financial liabilities and equity instruments (continued) 

 
  Pengakuan awal (lanjutan)    Initial recognition (continued) 
       
  Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau 

instrumen sejenis yang dapat dikonversi oleh 
pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah 
yang telah ditetapkan, dipisahkan antara liabilitas 
keuangan dan ekuitas sesuai dengan substansi 
pengaturan kontraktual. Pada tanggal penerbitan 
instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari 
komponen liabilitas diestimasi dengan menggunakan 
suku bunga yang berlaku di pasar untuk instrumen non-
convertible yang serupa. 

   Compound financial instruments, a bond or similar 
instrument convertible by the holder into a fixed 
number\ of ordinary shares, are classified separately 
as financial liabilities and equity in accordance with 
the substance of the contractual arrangement. At the 
date of issuance of compound financial instruments, 
the fair value of the component liability is estimated 
using the prevailing market interest rate for a similar 
non-convertible instrument.  

 
  Jumlah ini dicatat sebagai liabilitas dengan dasar biaya 

perolehan diamortisasi menggunakan metode suku 
bunga efektif sampai dengan liabilitas tersebut berakhir 
melalui konversi atau pada tanggal instrumen jatuh 
tempo. Komponen ekuitas ditentukan dengan cara 
mengurangkan jumlah komponen liabilitas dari 
keseluruhan nilai wajar instrumen keuangan majemuk. 
Jumlah tersebut diakui dan dicatat dalam ekuitas, 
dikurangi dengan pajak penghasilan, dan tidak ada 
pengukuran setelah pengakuan awal. 

   This amount is recorded as a liability on an amortized 
cost basis using the effective interest method until 
terminated upon conversion or at the instrument’s 
maturity date. The equity componentis determined by 
deducting the amount of the liability component from 
the fair value of the compound financial instruments 
as a whole. This amount is recognized and included in 
equity, after net of income tax, and is not subsequently 
remeasured. 

 
  Pengukuran setelah pengakuan awal liabilitas keuangan 

tergantung pada klasifikasi sebagai berikut: 
   The subsequent measurement of financial liabilities 

depends upon the classification as follows:  
       

  - Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laporan laba rugi (FVTPL) 

   - Financial liabilities at fair value through profit 
or loss (FVTPL) 

 
  Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL 

termasuk liabilitas keuangan untuk 
diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang 
ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk 
diukur pada FVTPL.  

   Financial liabilities at FVTPL include financial 
liabilities held for trading and financial 
liabilities designated upon initial recognition at 
FVTPL. 

       
  Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai 

kelompok diperdagangkan jika liabilitas 
keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual 
atau dibeli kembali dalam waktu dekat. 

   Financial liabilities are classified as held for 
trading if they are acquired for the purpose of 
selling or repurchasing in the near term. 

 
  Penghentian pengakuan liabilitas keuangan    Derecognition of financial liabilities 

 
  Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai 

kelompok diperdagangkan kecuali liabilitas derivatif 
tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai 
efektif. Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL 
dinyatakan sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau 
kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau 
kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain termasuk bunga yang 
dibayar atas liabilitas keuangan. 

   Derivative liabilities are also classified as held for 
trading unless they are designated as effective hedging 
instruments. Financial liabilities at FVTPL are stated 
at fair value with gains or losses recognized in the 
statement of profit or loss and other comprehensive 
income. The gains or losses recognized in the 
statement of profit or loss and other comprehensive 
income incorporate any interest paid on the financial 
liabilities. 

 
       

  Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 
Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan dalam 
kategori ini. 

   As of December 31, 2018, 2017, and 2016, the 
Company has no financial liabilities in this category. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 

 g. Instrumen keuangan (lanjutan)   g. Financial instruments (continued) 
 

  2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (lanjutan)    2. Financial liabilities and equity instruments 
(continued) 

       

  Penghentian pengakuan liabilitas keuangan (lanjutan)    Derecognition of financial liabilities (continued) 
       

  - Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi 

   - Financial liabilities carried at amortized cost 

       

  Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan 
tersebut diukur sebesar biaya perolehan yang 
diamortisasi dengan menggunakan metode suku 
bunga efektif. Instrumen keuangan tersebut 
diklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek, 
kecuali untuk liabilitas keuangan yang akan jatuh 
tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode 
pelaporan. Liabilitas keuangan ini 
diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. 

   Subsequently, the financial liabilities are carried 
at amortized cost using the effective interest 
method. The financial instruments are included 
in current liabilities, except for those with 
maturities longer than 12 months after the end of 
the reporting period. These are classified as non-
current liabilities. 

       

  Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi 
ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan 
pengakuannya atau mengalami penurunan nilai 
termasuk melalui proses amortisasi. 

   Gains and losses are recognized in profit or loss 
when financial liabilities are derecognized or 
impaired, as well as through the amortization 
process. 

       

  Grup menghentikan pengakuan liabilitas 
keuangan jika, dan hanya jika, liabilitas 
Perusahaan dihentikan, dibatalkan atau 
kadaluawarsa. 

   The Group derecognizes financial liabilities 
when, and only when, the Company obligations 
are discharged, cancelled or expire. 

 

  3. Instrumen derivatif    3. Derivative instruments 
       

  Instrumen derivatif dicatat pada pengakuan awal 
sebesar nilai wajar pada tanggal perjanjian derivatif 
ditandatangani dan diukur kembali setiap akhir periode 
laporan. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat 
nilai wajar positif dan liabilitas keuangan saat nilai 
wajar negatif. 

   Derivative instruments are initially recognised at fair 
value as at the date a derivative contract is entered 
into and are subsequently remeasured to their fair 
value at each end of reporting period. Derivatives are 
carried as financial assets when the fair value is 
positive and as financial liabilities when the fair value 
is negative. 

 

  Derivatif melekat disajikan dengan kontrak utamanya 
pada laporan posisi keuangan yang mencerminkan 
penyajian yang memadai atas seluruh arus kas pada 
masa datang dari instrumen tersebut secara 
keseluruhan.  

   Embedded derivative is presented with the host 
contract on the statement of financial position which 
represents an appropriate presentation of overall 
future cash flows for the instrument taken as a whole.  

 

  Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan atau 
kontrak awal diperlakukan sebagai derivatif yang 
berbeda saat risiko dan karakteristiknya tidak saling 
berhubungan dengan kontrak utamanya dan kontrak 
utama tersebut tidak diukur dengan nilai wajar serta 
perubahan pada nilai wajar diakui pada laporan laba 
rugi. 

   Derivatives embedded in other financial instruments 
or other host contracts are treated as separate 
derivatives when their risks and characteristics are 
not closely related to those of the host contracts and 
the host contracts are not measured at fair value, with 
changes in fair value recognized in profit or loss. 

 

  Derivatif disajikan sebagai aset atau liabilitas tidak 
lancar jika sisa periode jatuh tempo dari instrumen 
tersebut lebih dari dua belas (12) bulan dan tidak 
diharapkan untuk direalisasi atau diselesaikan dalam 
jangka waktu dua belas (12) bulan. 

   A derivative is presented as a non-current asset or a 
non-current liability if the remaining maturity of the 
instrument is more than twelve (12) months and it is 
not expected to be realized or settled within twelve 
(12) months. 

 

  PSAK No. 55 (Revisi 2014) juga mensyaratkan 
keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan 
nilai wajar instrumen derivatif diakui sebagai 
pendapatan tahun berjalan, kecuali seluruh persyaratan 
khusus (contoh, dokumen formal, penetapan dan 
pengukuran keefektifan transaksi) untuk diakui sebagai 
“Pendapatan Komprehensif Lainnya” sesuai dengan 
tipe akuntansi lindung nilai, seperti yang dimaksud 
dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014), terpenuhi. 

   SFAS No. 55 (Revised 2014) also requires that gains 
or losses arising from changes in the fair value of the 
derivative instrument be recognized in current 
earnings, unless all the specific requirements (i.e., 
formal documentation, designation and assessment of 
the effectiveness of the transaction) is met to allow 
deferral as “Other Comprehensive Income” under 
certain types of hedge accounting, as provided for in 
SFAS No. 55 (revised 2014). 

       

  Seperti yang diterangkan oleh PSAK No. 55 (Revisi 
2014)  untuk kriteria khusus bagi akuntansi lindung 
nilai, seluruh instrumen derivatif Perusahaan yang 
disebutkan di atas tidak memenuhi syarat dan, oleh 
karenanya, tidak ditentukan sebagai transaksi lindung 
nilai untuk kepentingan akuntansi. 

   In reference to such specific criteria for hedge 
accounting provided under SFAS No. 55 (Revised 
2014), none of the derivative instruments of the 
Company qualified and, therefore, are not designated 
as hedges for accounting purposes. 
 

       

  Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 Grup 
tidak memiliki instrumen derivatif dalam kategori ini. 

   As of December 31, 2018, 2017, and 2016 the Group 
has no derivative instrument in this category. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 

 g. Instrumen keuangan (lanjutan)   g. Financial instruments (continued) 
 

  2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (lanjutan)    2. Financial liabilities and equity instruments 
(continued) 

       

  Penghentian pengakuan liabilitas keuangan (lanjutan)    Derecognition of financial liabilities (continued) 
       

  - Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi 

   - Financial liabilities carried at amortized cost 

       

  Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan 
tersebut diukur sebesar biaya perolehan yang 
diamortisasi dengan menggunakan metode suku 
bunga efektif. Instrumen keuangan tersebut 
diklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek, 
kecuali untuk liabilitas keuangan yang akan jatuh 
tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode 
pelaporan. Liabilitas keuangan ini 
diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. 

   Subsequently, the financial liabilities are carried 
at amortized cost using the effective interest 
method. The financial instruments are included 
in current liabilities, except for those with 
maturities longer than 12 months after the end of 
the reporting period. These are classified as non-
current liabilities. 

       

  Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi 
ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan 
pengakuannya atau mengalami penurunan nilai 
termasuk melalui proses amortisasi. 

   Gains and losses are recognized in profit or loss 
when financial liabilities are derecognized or 
impaired, as well as through the amortization 
process. 

       

  Grup menghentikan pengakuan liabilitas 
keuangan jika, dan hanya jika, liabilitas 
Perusahaan dihentikan, dibatalkan atau 
kadaluawarsa. 

   The Group derecognizes financial liabilities 
when, and only when, the Company obligations 
are discharged, cancelled or expire. 

 

  3. Instrumen derivatif    3. Derivative instruments 
       

  Instrumen derivatif dicatat pada pengakuan awal 
sebesar nilai wajar pada tanggal perjanjian derivatif 
ditandatangani dan diukur kembali setiap akhir periode 
laporan. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat 
nilai wajar positif dan liabilitas keuangan saat nilai 
wajar negatif. 

   Derivative instruments are initially recognised at fair 
value as at the date a derivative contract is entered 
into and are subsequently remeasured to their fair 
value at each end of reporting period. Derivatives are 
carried as financial assets when the fair value is 
positive and as financial liabilities when the fair value 
is negative. 

 

  Derivatif melekat disajikan dengan kontrak utamanya 
pada laporan posisi keuangan yang mencerminkan 
penyajian yang memadai atas seluruh arus kas pada 
masa datang dari instrumen tersebut secara 
keseluruhan.  

   Embedded derivative is presented with the host 
contract on the statement of financial position which 
represents an appropriate presentation of overall 
future cash flows for the instrument taken as a whole.  

 

  Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan atau 
kontrak awal diperlakukan sebagai derivatif yang 
berbeda saat risiko dan karakteristiknya tidak saling 
berhubungan dengan kontrak utamanya dan kontrak 
utama tersebut tidak diukur dengan nilai wajar serta 
perubahan pada nilai wajar diakui pada laporan laba 
rugi. 

   Derivatives embedded in other financial instruments 
or other host contracts are treated as separate 
derivatives when their risks and characteristics are 
not closely related to those of the host contracts and 
the host contracts are not measured at fair value, with 
changes in fair value recognized in profit or loss. 

 

  Derivatif disajikan sebagai aset atau liabilitas tidak 
lancar jika sisa periode jatuh tempo dari instrumen 
tersebut lebih dari dua belas (12) bulan dan tidak 
diharapkan untuk direalisasi atau diselesaikan dalam 
jangka waktu dua belas (12) bulan. 

   A derivative is presented as a non-current asset or a 
non-current liability if the remaining maturity of the 
instrument is more than twelve (12) months and it is 
not expected to be realized or settled within twelve 
(12) months. 

 

  PSAK No. 55 (Revisi 2014) juga mensyaratkan 
keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan 
nilai wajar instrumen derivatif diakui sebagai 
pendapatan tahun berjalan, kecuali seluruh persyaratan 
khusus (contoh, dokumen formal, penetapan dan 
pengukuran keefektifan transaksi) untuk diakui sebagai 
“Pendapatan Komprehensif Lainnya” sesuai dengan 
tipe akuntansi lindung nilai, seperti yang dimaksud 
dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014), terpenuhi. 

   SFAS No. 55 (Revised 2014) also requires that gains 
or losses arising from changes in the fair value of the 
derivative instrument be recognized in current 
earnings, unless all the specific requirements (i.e., 
formal documentation, designation and assessment of 
the effectiveness of the transaction) is met to allow 
deferral as “Other Comprehensive Income” under 
certain types of hedge accounting, as provided for in 
SFAS No. 55 (revised 2014). 

       

  Seperti yang diterangkan oleh PSAK No. 55 (Revisi 
2014)  untuk kriteria khusus bagi akuntansi lindung 
nilai, seluruh instrumen derivatif Perusahaan yang 
disebutkan di atas tidak memenuhi syarat dan, oleh 
karenanya, tidak ditentukan sebagai transaksi lindung 
nilai untuk kepentingan akuntansi. 

   In reference to such specific criteria for hedge 
accounting provided under SFAS No. 55 (Revised 
2014), none of the derivative instruments of the 
Company qualified and, therefore, are not designated 
as hedges for accounting purposes. 
 

       

  Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 Grup 
tidak memiliki instrumen derivatif dalam kategori ini. 

   As of December 31, 2018, 2017, and 2016 the Group 
has no derivative instrument in this category. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 g. Instrumen keuangan (lanjutan)   g. Financial instruments (continued) 

 
  3. Instrumen derivatif (lanjutan)    3. Derivative instruments (continued) 

 
   Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan 

nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi 
keuangan,  jika dan hanya jika, saat ini memiliki hak 
yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling 
hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat 
untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk 
merealisasikan aset dan  menyelesaikan liabilitasnya 
secara simultan. 

   Financial assets and financial liabilities are offset and 
the net amount reported in the statements of financial 
position, if and only if, there is a currently enforceable 
legal right to offset the recognized amounts and there 
is an intention to settle on a net basis, or to realize the 
assets and settle the liabilities simultaneously. 

 

 
  4. Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan 

diamortisasi 
   4. Financial instruments measured at amortized cost 

       
   Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan 

metode suku bunga efektif dikurangi dengan 
penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok 
atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut 
mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat 
perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku 
bunga efektif. 

   Amortized cost is computed using the effective interest 
method less any allowance for impairment and 
principal repayment or reduction. The calculation 
takes into account any premium or discount on 
acquisition and includes transaction costs and fees 
that are an integral part of the effective interest rate. 

 
 h. Kas dan setara kas   h. Cash and cash equivalents 
       
  Kas dan setara kas mencakup kas, bank, dan deposito 

berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak 
digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi 
penggunaannya. 

   Cash and cash equivalents are cash on hand, cash on 
banks and time deposits with maturity periods of 3 (three) 
months or less at the time of placement and which are not 
used as collateral or are not restricted. 

       
 i. Persediaan   i. Inventories 
       
  Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah 

antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto (lower of 
cost  or net realizable value). Biaya perolehan terdiri dari 
bahan baku langsung, jika sesuai, upah langsung, dan 
biaya-biaya  tidak langsung yang terjadi untuk membawa 
persediaan ke lokasi dan kondisi sekarang. Nilai realisasi 
neto merupakan estimasi harga jual dikurangi semua 
estimasi biaya penyelesaian dan biaya-biaya yang akan 
terjadi dalam memasarkan, menjual dan mendistribusi. 
Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil 
penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir tahun. 

   Inventories are stated at the lower of cost and net realizable 
value. Cost comprises direct materials and, where 
applicable, direct labour costs and those overheads that 
have been incurred in bringing the inventories to their 
present location and condition. Net realizable value 
represents the estimated selling price less all estimated 
costs of completion and costs to be incurred in marketing, 
selling and distribution. Allowance for inventories 
obsolescence is provided based on the review of inventories 
condition at the end of the year. 

       
 j. Biaya dibayar dimuka dan uang muka   j. Prepaid expenses and advance 
       
  Biaya dibayar dimuka dibebankan pada usaha sesuai masa 

manfaat biaya dengan menggunakan metode garis lurus. 
   Prepaid expenses are charged to operations over the 

periods benefited using the straight-line method. 
       
  Uang muka merupakan pembayaran atas pengadaan barang 

dan/atau jasa yang akan diperhitungkan demikian dengan 
harga barang dan atau jasa yang diterima. 

   Advances are payments for the procurement of goods and / 
or services to be taken into account as the price of goods 
or services received. 

       
 k. Aset tetap   k. Fixed assets 
       
  Grup menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), “Aset 

Tetap” termasuk  PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), “Aset 
Tetap” dan Amandemen 2015 PSAK No.16, “Aset Tetap 
tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk 
Penyusutan dan Amortisasi”.   Selain itu, Kelompok Usaha 
juga menerapkan ISAK No. 25 (2011), “Hak Atas Tanah”. 

   The Group adopted SFAS No. 16 (Revised 2011), “fixed 
assets”, including SFAS No. 16 (Improvement 2015), 
“fixed assets” and Amendment 2015 to SFAS No. 16, 
“fixed assets on Clarification Method Received for 
Depreciation and Amortization”. Besides, the Group also 
adopted ISAK No. 25 (2011), “Land Rights”. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 k. Aset tetap (lanjutan)   k. Fixed assets (continued) 

 
  PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) ini memberikan 

klarifikasi paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa 
ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah 
tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya. 

   This SFAS No. 16 (Improvement 2015) provides 
clarification of paragraph 35 related to the revaluation 
model, that when an entity uses the revaluation model, the 
carrying amount of the asset is restated on its revaluation 
amount. 

       
  Amandemen 2015 PSAK No. 16 memberikan tambahan 

penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau 
komersial suatu aset dan juga memberikan klarifikasi 
bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan 
pada pendapatan adalah tidak tepat. 

   This Amendment 2015 to SFAS No. 16 provides an 
additional explanation of the approximate indication of 
technical or commercial obsolescence of an asset and also 
clarifies that the use of the depreciation method based on 
income is not appropriate. 

       
  Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap tentang 

Agrikultur: Tanaman Produktif” mengklarifikasi bahwa 
aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif 
(bearer plants) masuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset 
Tetap. Definisi, pengakuan dan pengukuran tanaman 
produktif mengikuti persyaratan yang ada dalam PSAK 16: 
Aset Tetap. 

   Amendment to SFAS No. 16, "Fixed Assets on Agriculture: 
Productive Plants" clarifies that biological assets that meet 
the definition of productive plants (bearer plants) fall 
within the scope of SFAS 16: Fixed Assets. Definition, 
recognition and measurement of productive plants 
following the requirements contained in SFAS 16: “Fixed 
Assets”. 

       
  Kelompok Usaha telah memilih model biaya (cost model) 

sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. 
   The Group has chosen the cost model for measurement of 

their property, plant and equipment. 
       
  Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali 

tanah, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan 
nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode 
garis lurus (straight line method) selama umur manfaat 
aset. Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut: 

   Property, plant and equipment are stated at cost , except 
land,  less accumulated depreciation and impairment 
losses. Depreciation is computed using the straight-line 
method over the useful life of the assets. Estimated useful 
lives as follows: 

       
   Tahun/Years  
  Perlengkapan kantor 4 Office equipment 
     
  Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang 

nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika 
sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. 

   At the end of each financial year, management reviewed 
the residual values, useful lives and methods of 
depreciation, and if appropriate, adjusted prospectively. 

       
  Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak 

disusutkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut 
mempunyai umur manfaat tertentu. Biaya  tertentu 
sehubungan dengan perolehan tanah pada saat perolehan 
pertama kali diakui sebagai bagian perolehan tanah. 

   Land is stated at cost and not depreciated, unless it can be 
proven that the land has a certain useful life. Certain cost 
associated with the acquisition of land at the time of 
acquisition was first recognized as part of the acquisition 
of land. 

       
  Berdasarkan ISAK No. 25 (2011), biaya yang berhubungan 

dengan perpanjangan hak-hak  kepemilikan tanah 
ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak 
atas tanah atau umur ekonomis tanah (jika dapat 
ditentukan), mana yang lebih pendek. Biaya-biaya tersebut 
disajikan sebagai bagian dari “Beban Ditangguhkan” dalam 
kelompok aset takberwujud pada laporan posisi keuangan 
konsolidasian. 

   Based on  ISAK No. 25 (2011), the costs associated with 
the extension of land rights are deferred and amortized 
over the life of legal rights to land or economic life of the 
land (if it can be determined), which is shorter. Such costs 
are presented as part of "Deferred Charges" as intangible 
assets component in the consolidated statement of financial 
position. 

       
  Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada 

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasian pada saat terjadinya; Biaya penggantian atau 
inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, 
dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa 
depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke 
kelompok usaha, dan biaya perolehan aset dapat diukur 
secara andal. 

   The cost of repairs and maintenance is charged to the 
consolidated statement of profit or loss and other 
comprehensive income as incurred; replacement or 
inspection costs are capitalized when incurred, and if it is 
probable future economic benefits associated with the item 
will flow to the group, and the cost of the asset can be 
measured reliably. 

       
  Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada 

saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis 
masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau 
pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian 
pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah 
neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) 
dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan 
pengakuannya. 

   The carrying amount of property, plant and equipment is 
derecognized upon disposal or when no future economic 
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or 
loss arising on derecognition of the asset (calculated as the 
difference between the net disposal proceeds and the 
carrying amount of the asset) is included in the 
consolidated statement of profit or loss and other 
comprehensive income in the year the asset is 
derecognized. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 k. Aset tetap (lanjutan)   k. Fixed assets (continued) 

 
  PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) ini memberikan 

klarifikasi paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa 
ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah 
tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya. 

   This SFAS No. 16 (Improvement 2015) provides 
clarification of paragraph 35 related to the revaluation 
model, that when an entity uses the revaluation model, the 
carrying amount of the asset is restated on its revaluation 
amount. 

       
  Amandemen 2015 PSAK No. 16 memberikan tambahan 

penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau 
komersial suatu aset dan juga memberikan klarifikasi 
bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan 
pada pendapatan adalah tidak tepat. 

   This Amendment 2015 to SFAS No. 16 provides an 
additional explanation of the approximate indication of 
technical or commercial obsolescence of an asset and also 
clarifies that the use of the depreciation method based on 
income is not appropriate. 

       
  Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap tentang 

Agrikultur: Tanaman Produktif” mengklarifikasi bahwa 
aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif 
(bearer plants) masuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset 
Tetap. Definisi, pengakuan dan pengukuran tanaman 
produktif mengikuti persyaratan yang ada dalam PSAK 16: 
Aset Tetap. 

   Amendment to SFAS No. 16, "Fixed Assets on Agriculture: 
Productive Plants" clarifies that biological assets that meet 
the definition of productive plants (bearer plants) fall 
within the scope of SFAS 16: Fixed Assets. Definition, 
recognition and measurement of productive plants 
following the requirements contained in SFAS 16: “Fixed 
Assets”. 

       
  Kelompok Usaha telah memilih model biaya (cost model) 

sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. 
   The Group has chosen the cost model for measurement of 

their property, plant and equipment. 
       
  Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali 

tanah, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan 
nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode 
garis lurus (straight line method) selama umur manfaat 
aset. Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut: 

   Property, plant and equipment are stated at cost , except 
land,  less accumulated depreciation and impairment 
losses. Depreciation is computed using the straight-line 
method over the useful life of the assets. Estimated useful 
lives as follows: 

       
   Tahun/Years  
  Perlengkapan kantor 4 Office equipment 
     
  Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang 

nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika 
sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. 

   At the end of each financial year, management reviewed 
the residual values, useful lives and methods of 
depreciation, and if appropriate, adjusted prospectively. 

       
  Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak 

disusutkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut 
mempunyai umur manfaat tertentu. Biaya  tertentu 
sehubungan dengan perolehan tanah pada saat perolehan 
pertama kali diakui sebagai bagian perolehan tanah. 

   Land is stated at cost and not depreciated, unless it can be 
proven that the land has a certain useful life. Certain cost 
associated with the acquisition of land at the time of 
acquisition was first recognized as part of the acquisition 
of land. 

       
  Berdasarkan ISAK No. 25 (2011), biaya yang berhubungan 

dengan perpanjangan hak-hak  kepemilikan tanah 
ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak 
atas tanah atau umur ekonomis tanah (jika dapat 
ditentukan), mana yang lebih pendek. Biaya-biaya tersebut 
disajikan sebagai bagian dari “Beban Ditangguhkan” dalam 
kelompok aset takberwujud pada laporan posisi keuangan 
konsolidasian. 

   Based on  ISAK No. 25 (2011), the costs associated with 
the extension of land rights are deferred and amortized 
over the life of legal rights to land or economic life of the 
land (if it can be determined), which is shorter. Such costs 
are presented as part of "Deferred Charges" as intangible 
assets component in the consolidated statement of financial 
position. 

       
  Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada 

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasian pada saat terjadinya; Biaya penggantian atau 
inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, 
dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa 
depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke 
kelompok usaha, dan biaya perolehan aset dapat diukur 
secara andal. 

   The cost of repairs and maintenance is charged to the 
consolidated statement of profit or loss and other 
comprehensive income as incurred; replacement or 
inspection costs are capitalized when incurred, and if it is 
probable future economic benefits associated with the item 
will flow to the group, and the cost of the asset can be 
measured reliably. 

       
  Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada 

saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis 
masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau 
pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian 
pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah 
neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) 
dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan 
pengakuannya. 

   The carrying amount of property, plant and equipment is 
derecognized upon disposal or when no future economic 
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or 
loss arising on derecognition of the asset (calculated as the 
difference between the net disposal proceeds and the 
carrying amount of the asset) is included in the 
consolidated statement of profit or loss and other 
comprehensive income in the year the asset is 
derecognized. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 l. Aset Takberwujud   l. Intangible assets 
       
  Grup menerapkan PSAK No. 19 (Revisi 2010). Selain itu 

Grup juga menerapkan ISAK No. 14 (2011), “Biaya Situs 
Web” termasuk PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015), “Aset 
Takberwujud” dan Amandemen 2015 PSAK No. 19, “Aset 
Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima 
untuk Penyusutan dan Amortisasi”. 

   The Group adopted SFAS No. 19 (Revised 2010), 
“Intangible Assets” including SFAS No. 19 (Improvement 
2015), “Intangible Assets” and Amendment 2015 to SFAS 
No. 19, “Intangible Assets  on Clarification Method 
Received for Depreciation and Amortization”. Besides, the 
Group also adopted ISAK No. 14 (2011), “Web Site Cost”. 

       
  PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015) memberikan klarifikasi 

pada paragraf 80 terkait model revaluasi, bahwa ketika 
entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset 
disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya. 

   SFAS No. 19 (Improvement 2015) provides clarification on 
paragraph 80 related to the revaluation model, that when 
an entity uses the revaluation model, the carrying amount 
of the asset is restated on its revaluation amount. 

       
  Amandemen 2015 PSAK No. 19   memberikan klarifikasi 

tentang anggapan bahwa pendapatan adalah dasar yang 
tidak tepat dalam mengukur pemakaian manfaat ekonomi 
aset takberwujud dapat dibantah dalam keadaan terbatas 
tertentu. 

   Amendment 2015 to SFAS No. 19 provides clarification on 
the assumption that the revenue base is not appropriate in 
measuring the use of  economic benefits of the intangible 
assets can be debated in certain limited circumstances. 

       
  Aset takberwujud dapat diakui hanya apabila:    Intangible assets can be recognized only if: 
       
  i. Kemungkinan besar akan diperoleh manfaat ekonomi 

masa depan dari aset tersebut; dan 
   i. Likely to obtain the future economic benefits of the 

asset, and 
  ii. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.    ii. Cost of that asset can be measured reliably. 
       
  Aset takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya 

perolehan atau jumlah yang diatribusikan ke aset tersebut 
saat pertama kali diakui, apabila dapat diterapkan. 

   Intangible assets are initially recognized at cost or the 
amount attributable to the item when it was first 
recognized, where applicable. 

       
  Grup telah memilih model biaya (cost model) sebagai 

kebijakan akuntansi pengukuran aset takberwujudnya. 
   The Group has chosen the cost model  for measurement 

intangible assets. 
       
  Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas (finite) 

diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya. 
Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas 
(indefinite) tidak perlu diamortisasi, namun secara tahunan 
wajib dilakukan perbandingan antara nilai tercatat dengan 
nilai yang dapat dipulihkan. Taksiran masa manfaat 
ekonomis sebagai berikut: 

   Intangible assets with finite useful lives are amortized 
systematically over the useful life. Intangible assets with 
indefinite life are not necessarily amortized, but must be 
done on an annual basis the comparison between the 
carrying value and the recoverable amount. 

 
   Tahun/Years  
  Perangkat lunak 4 – 8  Software 
     
 m. Penurunan nilai aset non-keuangan   m. Impairment of non-financial assets 
       
  Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2013), 

“Penurunan Nilai Aset”. PSAK ini tidak diterapkan untuk 
persediaan, aset yang timbul dari kontrak konstruksi, aset 
pajak tangguhan, aset yang timbul dari imbalan kerja, aset 
keuangan, properti investasi pada nilai wajar, aset kontrak 
asuransi, aset tidak lancar dimiliki untuk dijual. PSAK ini 
diterapkan untuk aset tetap, properti investasi pada biaya 
perolehan, aset takberwujud dan goodwill, investasi pada 
entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama pada biaya 
perolehan. 

   The Group apply SFAS No. 48 (Revised 2013), 
“Impairment of Assets” which replaces SFAS No. 48 
(2009), “Impairment of Assets”. It does not apply to 
inventories, assets arising from construction contracts, 
deferred tax assets, assets arising from employee benefits, 
financial assets, investment property carried at fair value, 
insurance contract assets, non-current assets held for sale. 
It applies to property, plant and equipment, investment 
property at cost, intangible assets and goodwill, 
investments in subsidiaries, associates, and joint ventures 
carried at cost. 

       
  Pada setiap akhir periode pelaporan, kelompok usaha 

menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami 
penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada 
saat pengujian secara tahunan penurunan nilai aset 
diperlukan, maka kelompok usaha membuat estimasi jumlah 
terpulihkan aset tersebut. 

   At the end of each reporting period, the group assesses 
whether there is any indication that an asset may be 
impaired. If such indication exists or when annual 
impairment testing of an asset is required, the group 
estimates the recoverable amount of the assets. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)   m. Impairment of non-financial assets (continued) 
       
  Jumlah terpulihkan suatu aset atau CGU adalah jumlah yang 

lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan 
nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil 
dari nilai tercatatnya, nilai tercatat harus diturunkan menjadi 
sebesar terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera 
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasian, kecuali berkaitan dengan aset revaluasian 
dimana rugi penurunan nilai diperlakukan sebagai 
penurunan revaluasi di OCI. 

   Recoverable amount of an asset or CGU  is the higher 
amount between the fair value less costs of  disposal and 
value in use. If the recoverable amount of an asset is less 
than its carrying amount, the carrying amount should be 
reduced to their recoverable amount. Impairment loss is 
recognized immediately in the consolidated statement of 
profit or loss and other comprehensive income unless it 
relates to a revalued asset where the impairment loss is 
treated as a revaluation decrease in OCI. 

       
  Jika jumlah terpulihkan adalah nilai wajar dikurangi biaya 

pelepasan, tingkat hirarki nilai wajar dimana pengukuran 
nilai wajar dikategorikan, teknik penilaian yang digunakan 
untuk mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan 
asumsi utama yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar 
pengukuran dikategorikan dalam “level 2” dan “level 3” dari 
hirarki nilai wajar adalah dengan mengacu pada PSAK No. 
68, “Pengukuran Nilai Wajar”, (lihat catatan 3b). 

   If recoverable amount is fair value less costs of disposal, 
the level of the fair value hierarchy within which the fair 
value measurement is categorized, the valuation 
techniques used to measure fair value less costs of disposal 
and the key assumptions used in the measurement of fair 
value measurements categorized within “Level 2” and 
“Level 3” of the fair value hierarchy are referred to SFAS 
No. 68, “Fair Value Measurement”, (see note 3b). 

       
  Jumlah terpulihkan dari jenis aset takberwujud berikut 

diukur setiap tahunnya apakah terdapat atau tidak ada 
indikasi bahwa nilainya mungkin menurun. Dalam beberapa 
hal, perhitungan rinci jumlah terpulihkan terkini yang dibuat 
dalam periode sebelumnya dapat digunakan dalam uji 
penurunan nilai atas aset tersebut pada periode berjalan: 

   The recoverable amounts of the following types of 
intangible assets are measured annually whether or not 
there is any indication that it may be impaired. In some 
cases, the most recent detailed calculation of recoverable 
amount made in a preceding period may be used in the 
impairment test for that asset in the current period: 

       
  - Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas;    - An intangible asset with an indefinite useful life; 
  - Aset takberwujud belum tersedia untuk digunakan;    - An intangible asset not yet available for use; 
  - Goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis.    - Goodwill acquired in a business combination. 
       
  Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode 

sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan 
hanya jika, terdapat perubahan asumsi-asumsi yang 
digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset 
tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam 
hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah 
terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga 
jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah tercatat, neto 
setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan 
nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun 
sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai 
keuntungan dalam laporan laba rugi kecuali terkait dengan 
aset revaluasian dimana pembalikan diperlakukan sebagai 
kenaikan revaluasi dalam OCI. 

   Impairment losses recognized in prior periods for an asset 
other than goodwill is reversed if ,   and only if, there are 
changes in the assumptions used to determine the 
recoverable amount of the asset since the last impairment 
loss is recognized. If that is the case, the carrying amount 
of the asset is increased to the recoverable amount. The 
reversal is limited so that the carrying amount of the asset 
does not exceed the carrying amount, net of depreciation, 
had no impairment loss been recognized for the asset in 
prior years. Reversal of impairment loss is recognized as 
income in the statement of profit or loss unless it relates to 
a revalued asset where the reversal is treated as a 
revaluation increase in OCI. 

       
  Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut 

disesuaikan dalam periode mendatang untuk 
mengalokasikan jumlah tercatat aset revisian, dikurangi nilai 
sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur 
manfaatnya. 

   After such reversal, the depreciation charge on the said 
asset is adjusted in future periods to allocate the asset’s 
revised carrying amount, less any residual value, on a 
systematic basis over its remaining useful life 

       
  Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika 

keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat 
mungkin menurun. Penurunan nilai goodwill ditetapkan 
dengan menilai jumlah terpulihkan dari masing-masing unit 
penghasil kas (CGU) atau kelompok CGU untuk mana 
goodwill terkait. Di mana jumlah terpulihkan CGU lebih 
kecil dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. 
Penurunan yang berkaitan dengan goodwill tidak dapat 
dibalik di masa mendatang. 

   Goodwill is tested for impairment annually and when 
circumstances indicate that the carrying value may be 
impaired. Impairment is determined for goodwill by 
assessing the recoverable amount of each cash generating 
unit (CGU) or group of CGUs to which the goodwill 
relates. Where the recoverable amount of the CGU is less 
than its carrying amount, an impairment loss is 
recognized. Impairment relating to goodwill cannot be 
reversed in future years. 

 
 n. Imbalan pasca kerja   n. Post-employment benefits 
       
  Grup menerapkan Amandemen PSAK No. 24 (2015), 

“Imbalan Kerja”, dimana semua keuntungan (kerugian) 
aktuaria dari liabilitas imbalan kerja Perusahaan harus 
diakui secara langsung di dalam penghasilan komprehensif 
lain. Kebijakan akuntansi Perusahaan sebelumnya yang 
masih menanggguhkan keuntungan (kerugian) aktuaria 
dengan metode koridor tidak lagi diperbolehkan. 

   The Group apply amendment SFAS No. 24 (2015), 
"Employee Benefit", which all actuarial gains (losses) of 
the Company’s employee benefit liability will have to to be 
recognised immediately in other comprehensive income. 
The Company's prior accounting policy of deffering the 
recognition of unrecognised actuarial gains (losses) using 
the corridor method will no longer be permitted. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)   m. Impairment of non-financial assets (continued) 
       
  Jumlah terpulihkan suatu aset atau CGU adalah jumlah yang 

lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan 
nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil 
dari nilai tercatatnya, nilai tercatat harus diturunkan menjadi 
sebesar terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera 
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasian, kecuali berkaitan dengan aset revaluasian 
dimana rugi penurunan nilai diperlakukan sebagai 
penurunan revaluasi di OCI. 

   Recoverable amount of an asset or CGU  is the higher 
amount between the fair value less costs of  disposal and 
value in use. If the recoverable amount of an asset is less 
than its carrying amount, the carrying amount should be 
reduced to their recoverable amount. Impairment loss is 
recognized immediately in the consolidated statement of 
profit or loss and other comprehensive income unless it 
relates to a revalued asset where the impairment loss is 
treated as a revaluation decrease in OCI. 

       
  Jika jumlah terpulihkan adalah nilai wajar dikurangi biaya 

pelepasan, tingkat hirarki nilai wajar dimana pengukuran 
nilai wajar dikategorikan, teknik penilaian yang digunakan 
untuk mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan 
asumsi utama yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar 
pengukuran dikategorikan dalam “level 2” dan “level 3” dari 
hirarki nilai wajar adalah dengan mengacu pada PSAK No. 
68, “Pengukuran Nilai Wajar”, (lihat catatan 3b). 

   If recoverable amount is fair value less costs of disposal, 
the level of the fair value hierarchy within which the fair 
value measurement is categorized, the valuation 
techniques used to measure fair value less costs of disposal 
and the key assumptions used in the measurement of fair 
value measurements categorized within “Level 2” and 
“Level 3” of the fair value hierarchy are referred to SFAS 
No. 68, “Fair Value Measurement”, (see note 3b). 

       
  Jumlah terpulihkan dari jenis aset takberwujud berikut 

diukur setiap tahunnya apakah terdapat atau tidak ada 
indikasi bahwa nilainya mungkin menurun. Dalam beberapa 
hal, perhitungan rinci jumlah terpulihkan terkini yang dibuat 
dalam periode sebelumnya dapat digunakan dalam uji 
penurunan nilai atas aset tersebut pada periode berjalan: 

   The recoverable amounts of the following types of 
intangible assets are measured annually whether or not 
there is any indication that it may be impaired. In some 
cases, the most recent detailed calculation of recoverable 
amount made in a preceding period may be used in the 
impairment test for that asset in the current period: 

       
  - Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas;    - An intangible asset with an indefinite useful life; 
  - Aset takberwujud belum tersedia untuk digunakan;    - An intangible asset not yet available for use; 
  - Goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis.    - Goodwill acquired in a business combination. 
       
  Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode 

sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan 
hanya jika, terdapat perubahan asumsi-asumsi yang 
digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset 
tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam 
hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah 
terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga 
jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah tercatat, neto 
setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan 
nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun 
sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai 
keuntungan dalam laporan laba rugi kecuali terkait dengan 
aset revaluasian dimana pembalikan diperlakukan sebagai 
kenaikan revaluasi dalam OCI. 

   Impairment losses recognized in prior periods for an asset 
other than goodwill is reversed if ,   and only if, there are 
changes in the assumptions used to determine the 
recoverable amount of the asset since the last impairment 
loss is recognized. If that is the case, the carrying amount 
of the asset is increased to the recoverable amount. The 
reversal is limited so that the carrying amount of the asset 
does not exceed the carrying amount, net of depreciation, 
had no impairment loss been recognized for the asset in 
prior years. Reversal of impairment loss is recognized as 
income in the statement of profit or loss unless it relates to 
a revalued asset where the reversal is treated as a 
revaluation increase in OCI. 

       
  Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut 

disesuaikan dalam periode mendatang untuk 
mengalokasikan jumlah tercatat aset revisian, dikurangi nilai 
sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur 
manfaatnya. 

   After such reversal, the depreciation charge on the said 
asset is adjusted in future periods to allocate the asset’s 
revised carrying amount, less any residual value, on a 
systematic basis over its remaining useful life 

       
  Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika 

keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat 
mungkin menurun. Penurunan nilai goodwill ditetapkan 
dengan menilai jumlah terpulihkan dari masing-masing unit 
penghasil kas (CGU) atau kelompok CGU untuk mana 
goodwill terkait. Di mana jumlah terpulihkan CGU lebih 
kecil dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. 
Penurunan yang berkaitan dengan goodwill tidak dapat 
dibalik di masa mendatang. 

   Goodwill is tested for impairment annually and when 
circumstances indicate that the carrying value may be 
impaired. Impairment is determined for goodwill by 
assessing the recoverable amount of each cash generating 
unit (CGU) or group of CGUs to which the goodwill 
relates. Where the recoverable amount of the CGU is less 
than its carrying amount, an impairment loss is 
recognized. Impairment relating to goodwill cannot be 
reversed in future years. 

 
 n. Imbalan pasca kerja   n. Post-employment benefits 
       
  Grup menerapkan Amandemen PSAK No. 24 (2015), 

“Imbalan Kerja”, dimana semua keuntungan (kerugian) 
aktuaria dari liabilitas imbalan kerja Perusahaan harus 
diakui secara langsung di dalam penghasilan komprehensif 
lain. Kebijakan akuntansi Perusahaan sebelumnya yang 
masih menanggguhkan keuntungan (kerugian) aktuaria 
dengan metode koridor tidak lagi diperbolehkan. 

   The Group apply amendment SFAS No. 24 (2015), 
"Employee Benefit", which all actuarial gains (losses) of 
the Company’s employee benefit liability will have to to be 
recognised immediately in other comprehensive income. 
The Company's prior accounting policy of deffering the 
recognition of unrecognised actuarial gains (losses) using 
the corridor method will no longer be permitted. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 n. Imbalan pasca kerja (lanjutan)   n. Post-employment benefits (continued) 

 
  Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk 

menentukan nilai kini imbalan kerja, beban jasa kini yang 
terkait, dan beban jasa lalu adalah metode Projected Unit 
Credit Method. Penyisihan biaya jasa masa lalu 
ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa kerja rata-
rata yang diharapkan dari karyawan yang memenuhi syarat 
tersebut. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasa kini 
dibebankan langsung pada operasi tahun berjalan. 

   The actuarial valuation method used to determine the 
present value of employee benefits, related current service 
costs, and past service costs is the Projected Unit Credit 
Method. Provisions made pertaining to past service costs 
are deferred and amortized over the expected average 
remaining service years of the qualified employees. On the 
other hand, provisions for current service costs are 
directly charged to operations of the current year. 

 
  Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari 

penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial 
diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi 
keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui 
pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% 
dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai 
wajar asset dana pensiun, pada tanggal tersebut. 
Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi batas 
10% tersebut diakui atas dasar metode garis lurus selama 
ekspektasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yang 
memenuhi syarat. 

   Actuarial gains or losses arising from experience 
adjustments and changes in actuarial assumptions are 
recognized as income or expense when the net cumulative 
unrecognized actuarial gains or losses at the end of the 
previous reporting period exceed the greater of 10% of the 
present value of the defined benefit obligations or 10% of 
the fair value of plan assets, at that date. The actuarial 
gains or losses in excess of the said 10% threshold are 
recognized on a straight-line method over the expected 
average remaining service years of the qualified 
employees. 

       
  Grup mengakui laba atau rugi dari kurtailmen pada saat 

kurtailmen terjadi. Keuntungan atau kerugian kurtailmen 
terdiri dari, perubahan yang terjadi dalam nilai kini 
kewajiban pensiun manfaat pasti dan keuntungan atau 
kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui 
sebelumnya. 

   The Group recognizes gains or losses on the curtailment 
when the curtailment occurs. The gain or loss on 
curtailment comprises any change in the present value of 
defined benefit obligation and any related actuarial gains 
and losses and past service cost that had not previously 
been recognized. 

       
 o. Pengakuan pendapatan dan beban   o. Revenues and expenses recognition 
       
  Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat 

ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat 
diukur secara andal. 

   Revenue is recognized to the extent that it is probable that 
the economic benefits will flow to the Group and the 
revenue can be reliably measured. 

       
  Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang 

diterima dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan 
usaha normal Grup. Pendapatan disajikan bersih setelah 
dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

   Revenue is measured as the fair value of the consideration 
received or receivable for the sale of goods and services in 
the ordinary course of the Group’s activities. Revenue is 
shown net of Value Added Tax (VAT). 

 
  Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen 

keuangan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain secara akrual menggunakan metode suku 
bunga efektif. 

   Interest income and interest expense for all financial 
instruments are recognized in the statements 
comprehensive income on accrual basis using the effective 
interest rate method. 

       
  Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan dalam 

kategori pinjaman diberikan dan piutang mengalami 
penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh 
setelah pengakuan penurunan nilai tersebut diakui 
berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk 
mendiskontokan arus kas masa depan pada saat 
perhitungan penurunan nilai. 

   If a financial asset or Group of similar financial assets in 
the category classified as loans and receivables are 
impaired, the interest income earned after the impairment 
loss is recognized based on the interest rate used for 
discounting future cash flows in calculating impairment 
losses. 

       
  Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).    Expenses are recognized when these are incurred (accrual 

basis). 
 

  Biaya transaksi yang terjadi dan dapat diatribusikan secara 
langsung terhadap perolehan atau penerbitan instrument 
keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui 
laporan laba rugi diamortisasi sepanjang umur instrumen 
keuangan menggunakan metode suku bunga efektif dan 
dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya 
transaksi terkait aset keuangan dan sebagai bagian dari 
beban bunga untuk biaya transaksi terkait liabilitas 
keuangan. 

   Transaction costs incurred that are directly attributable to 
acquisition or issuance of financial instruments not 
measured at FVPL are amortized over the life of the 
financial instruments using the effective interest rate 
method and recorded as part of interest income for 
transaction costs related to financial assets or interest 
expense for transaction costs related to financial liabilities. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 p. Perpajakan   p. Taxation 
       
  Grup menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014) Pajak 

Penghasilan.  
   The Group apply SFAS No. 46 (Revised 2014) “Income 

tax”. 
 

  Pajak kini     Current tax 
       
  Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak 

penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak 
tangguhan. 

   Income tax expense represents the sum of the corporate 
income tax currently payable and deferred tax. 

 
  Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan dan lalu 

diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat restitusi dari 
atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan 
peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah 
tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif 
telah berlaku pada tanggal pelaporan. 

   Deferred tax is calculated at the tax rates that have been 
enacted or substantively enacted at statement of financial 
position date. Deferred tax is charged to or credited  in the 
statement of profit or loss and other comprehensive 
income, except when it relates to items charged to or 
credited directly in equity, the deferred tax is also charged 
to or credited directly in equity. 

 
  Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan 

posisi keuangan, atas dasar kompensasi sesuai dengan 
penyajian aset dan liabilitas pajak kini. 

   Deferred tax assets and liabilities are presented in the 
statements of financial position in the same manner the 
current tax assets and liabilities are presented. 

 
  Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang 

dilaporkan dalam laba atau rugi karena penghasilan kena 
pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban 
yang dikenakan pajak atau dikurangkan ditahun-tahun yang 
berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak 
dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.  

   Taxable profit differs from profit as reported in the profit 
or loss because it excludes items of income or expense that 
are taxable or deductible in other years and it further 
excludes items that are never taxable or deductible. 

 
  Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat 

ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding 
ketika hasil banding diputuskan. 

   Amendments to taxation obligations are recorded when an 
assessment is received or if appealed against, when the 
results of the appeal are determined. 

 

  Pajak tangguhan    Deferred tax 
       

  Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode 
liabilitas atas perbedaaan temporer pada tanggal pelaporan 
antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah 
tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal 
pelaporan.  

   Deferred tax is provided using the liability method on 
temporary differences at the reporting date between the tax 
bases of assets and liabilities and their carrying amounts 
for financial reporting purposes at the reporting date.  

       

  Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan 
temporer yang kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui 
untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan 
rugi fiskal yang belum terpakai, sepanjang besar 
kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga 
perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi 
fiskal yang belum terpakai tersebut dapat dimanfaatkan. 

   Deferred tax liabilities are recognized for all taxable 
temporary differences and deferred tax assets are 
recognized for deductible temporary differences and 
unused tax losses to the extent that it is probable that 
taxable income will be available in future years against 
which the deductible temporary differences and unused tax 
losses can be utilized. 

       

  Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan 
temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi pajak 
yang belum dikompensasikan, bila kemungkinan besar laba 
kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer 
tersebut dapat dikurangkan dan rugi pajak belum 
dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan. 

   Deferred tax assets are recognized for all deductible 
temporary differences and carry forward of unused tax 
losses to the extent that it is probable that taxable profits 
will be available against which the deductible temporary 
differences and carry forward of unused tax losses can be 
utilized. 

 

  Liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan (jika 
memenuhi kriteria) diakui atas perbedaan temporer kena 
pajak terkait dengan investasi pada entitas anak dan 
asosiasi, kecuali yang waktu pembalikannya dapat 
dikendalikan dan kemungkinan besar perbedaan temporer 
tersebut tidak akan dibalik dimasa depan yang dapat 
diperkirakan. 

   Deferred tax liabilities and assets (provided fulfilling 
recognition criteria) are recognized in respect of taxable 
temporary differences associated with investments in 
subsidiaries and associates, expect where the timing of the 
reversal of the temporary differences can be controlled and 
it is probable that the temporary differences will not 
reverse in the foresseeable future. 

 

  Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap 
tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan 
tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak 
memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua 
manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang 
belum diakui sebelumnya ditelaah pada setiap tanggal 
pelaporan dan diakui sepanjang laba kena pajak yang akan 
datang kemungkinan besar akan tersedia untuk dipulihkan. 

   The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at 
each reporting date and reduced to the extent that it is no 
longer probable that sufficient taxable profit will be 
available to allow all or part of the benefit of the deferred 
tax assets to be utilized. Unrecognized deferred tax assets 
are reassessed at each reporting date and are recognized 
to the extent that it has become probable that future 
taxable income will allow the deferred tax assets to be 
recovered. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 p. Perpajakan   p. Taxation 
       
  Grup menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014) Pajak 

Penghasilan.  
   The Group apply SFAS No. 46 (Revised 2014) “Income 

tax”. 
 

  Pajak kini     Current tax 
       
  Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak 

penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak 
tangguhan. 

   Income tax expense represents the sum of the corporate 
income tax currently payable and deferred tax. 

 
  Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan dan lalu 

diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat restitusi dari 
atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan 
peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah 
tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif 
telah berlaku pada tanggal pelaporan. 

   Deferred tax is calculated at the tax rates that have been 
enacted or substantively enacted at statement of financial 
position date. Deferred tax is charged to or credited  in the 
statement of profit or loss and other comprehensive 
income, except when it relates to items charged to or 
credited directly in equity, the deferred tax is also charged 
to or credited directly in equity. 

 
  Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan 

posisi keuangan, atas dasar kompensasi sesuai dengan 
penyajian aset dan liabilitas pajak kini. 

   Deferred tax assets and liabilities are presented in the 
statements of financial position in the same manner the 
current tax assets and liabilities are presented. 

 
  Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang 

dilaporkan dalam laba atau rugi karena penghasilan kena 
pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban 
yang dikenakan pajak atau dikurangkan ditahun-tahun yang 
berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak 
dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.  

   Taxable profit differs from profit as reported in the profit 
or loss because it excludes items of income or expense that 
are taxable or deductible in other years and it further 
excludes items that are never taxable or deductible. 

 
  Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat 

ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding 
ketika hasil banding diputuskan. 

   Amendments to taxation obligations are recorded when an 
assessment is received or if appealed against, when the 
results of the appeal are determined. 

 

  Pajak tangguhan    Deferred tax 
       

  Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode 
liabilitas atas perbedaaan temporer pada tanggal pelaporan 
antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah 
tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal 
pelaporan.  

   Deferred tax is provided using the liability method on 
temporary differences at the reporting date between the tax 
bases of assets and liabilities and their carrying amounts 
for financial reporting purposes at the reporting date.  

       

  Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan 
temporer yang kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui 
untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan 
rugi fiskal yang belum terpakai, sepanjang besar 
kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga 
perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi 
fiskal yang belum terpakai tersebut dapat dimanfaatkan. 

   Deferred tax liabilities are recognized for all taxable 
temporary differences and deferred tax assets are 
recognized for deductible temporary differences and 
unused tax losses to the extent that it is probable that 
taxable income will be available in future years against 
which the deductible temporary differences and unused tax 
losses can be utilized. 

       

  Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan 
temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi pajak 
yang belum dikompensasikan, bila kemungkinan besar laba 
kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer 
tersebut dapat dikurangkan dan rugi pajak belum 
dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan. 

   Deferred tax assets are recognized for all deductible 
temporary differences and carry forward of unused tax 
losses to the extent that it is probable that taxable profits 
will be available against which the deductible temporary 
differences and carry forward of unused tax losses can be 
utilized. 

 

  Liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan (jika 
memenuhi kriteria) diakui atas perbedaan temporer kena 
pajak terkait dengan investasi pada entitas anak dan 
asosiasi, kecuali yang waktu pembalikannya dapat 
dikendalikan dan kemungkinan besar perbedaan temporer 
tersebut tidak akan dibalik dimasa depan yang dapat 
diperkirakan. 

   Deferred tax liabilities and assets (provided fulfilling 
recognition criteria) are recognized in respect of taxable 
temporary differences associated with investments in 
subsidiaries and associates, expect where the timing of the 
reversal of the temporary differences can be controlled and 
it is probable that the temporary differences will not 
reverse in the foresseeable future. 

 

  Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap 
tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan 
tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak 
memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua 
manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang 
belum diakui sebelumnya ditelaah pada setiap tanggal 
pelaporan dan diakui sepanjang laba kena pajak yang akan 
datang kemungkinan besar akan tersedia untuk dipulihkan. 

   The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at 
each reporting date and reduced to the extent that it is no 
longer probable that sufficient taxable profit will be 
available to allow all or part of the benefit of the deferred 
tax assets to be utilized. Unrecognized deferred tax assets 
are reassessed at each reporting date and are recognized 
to the extent that it has become probable that future 
taxable income will allow the deferred tax assets to be 
recovered. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
 p. Perpajakan (lanjutan)   p. Taxation (continued) 
       
  Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan 

tarif pajak yang diharapkan akan dipakai pada saat aset 
direalisasikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan 
perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif 
berlaku pada tanggal pelaporan. 

   Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax 
rates that are expected to apply to the year when the asset 
is realized or the liability is settled based on the tax rates 
and tax laws that have been enacted or substantively 
enacted as at the reporting date. 

 
  Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan 

yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada 
tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang 
sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke 
ekuitas. 

   Changes in the carrying amount of deferred tax assets and 
liabilities due to a change in tax rates are charged to 
current year operations, expect to the extent that they 
relate to items previously charged or credited to equity. 

 
  Pajak tangguhan sehubungan dengan bagian yang diakui 

diluar laba atau rugi diakui diluar laba atau rugi. Pajak 
tangguhan tersebut diakui berkaitan dengan transaksi baik 
yang ada di penghasilan komprehensif lain atau langsung 
dibebankan ke ekuitas. 

   Deferred tax relating to items recognized outside of profit 
or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax 
items are recognized in correlation to the underlying 
transaction either in other comprehensive income or 
directly in equity. 

       
  Aset pajak tangguhan dan liabilitas aset pajak tangguhan 

disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk 
melakukan saling hapus atas aset pajak kini atau aset dan 
liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau 
kelompok usaha yang bermaksud untuk menyelesaikan aset 
dan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto. 

   Deferred tax asset and deferred tax liabilities are offset 
when a legally enforceable right exists to offset current tax 
assets against current tax liabilities, or the deferred tax 
assets and deferred tax liabilities relate to the same 
taxable entity, or the group intends to settle its current 
assets and liabilities on a net basis. 

       
 q. Segmen operasi   q. Operating segments 
       
  Grup menerapkan PSAK No. 5, “Segmen Operasi”. PSAK 

revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan 
pengguna laporan keuangan konsolidasian untuk 
mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas 
bisnis yang mana Grup terlibat dan lingkungan ekonomi 
dimana entitas beroperasi. 

   The Group applied SFAS No. 5, “Operating Segments”. 
The revised SFAS requires disclosures that will enable 
users of consolidated financial statements to evaluate the 
nature and financial effects of the business activities in 
which the Group engages and the economic environments 
in which it operates. 

       
  Pendapatan, beban, laba rugi bersih, aset dan liabilitas 

segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan 
langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat 
dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen 
tersebut. 

   Segment revenue, expenses, net income, assets and 
liabilities include items directly attributable to a segment 
as well as those that can be allocated on a reasonable 
basis to that segment. 

       
  Segmen ditentukan sebelum saldo transaksi antar kelompok 

usaha dieliminasi. Segmen operasi dilaporkan dengan cara 
yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan 
kepada pengambil keputusan operasional. Direksi 
merupakan pengambil keputusan operasional yang 
bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan 
menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan 
strategis. 

   Segments are determined before intra-group balances and 
intragroup transactions are eliminated. Operating 
segments are reported in a manner consistent with the 
internal reporting provided to the chief operating decision-
maker. The chief operating decision-maker, who is 
responsible for allocating resources and assessing 
performance of the operatingsegments and making 
strategic decisions, has been identified as the Board of 
Directors. 

 
 r. Peristiwa setelah periode pelaporan   r. Events after the reporting period 
       
  Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang 

terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan 
keuangan diotorisasi untuk terbit baik peristiwa yang 
menguntungkan maupun yang tidak. 

   Events after the reporting period are the events that 
occurred between the end of the reporting period and the 
date of publication of financial statements authorized for 
whether theevents are favorable or not. 

       
  Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) 

jenis yaitu: 
   Such events can be divided into 2 (two) types: 

       
  a. Peristiwa yang memberikan adanya bukti atas adanya 

kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa 
penyesuaian setelah periode pelaporan); 

b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi 
setelah periode pelaporan (peristiwa non penyesuaian 
setelah periode pelaporan). 

   a. Events that provide evidence of the existence of 
conditions at the end of the reporting period 
(adjusting events after the reporting period); 

b. Events that indicate the on set of the condition after 
the reporting period (non-adjusting events after the 
reporting period). 
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3.   PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN 
ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN 

 3. USING OF JUDGMENTS, ESTIMATES, AND SIGNIFICANT 
ACCOUNTING ASSUMPTIONS 

 
 Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang 

diungkapkan dalam catatan 3 pada laporan keuangan, manajemen 
harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai 
tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber 
lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman 
historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. 

  In the application of the Company’s accounting policies, which 
are described in note 3 to the financial statements, management is 
required to make estimates, judgments and assumptions about the 
carrying amounts of assets and liabilities that are not readily 
apparent from other sources. The estimates and assumptions are 
based on historical experience and other factors that are 
considered to be relevant. 

 
 Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah 

mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan 
yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-
jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan 
keuangan. 

  Management believes that the following represent a summary of 
the significant estimates, judgments and assumptions made that 
affected certain reported amounts of and disclosures in the 
financial statements. 

 
 a. Pertimbangan   a. Judgements 
       
  Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh 

manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi 
Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan 
terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan 
keuangan antara lain: 

   The following judgments are made by management in the 
process of applying the Companys accounting policies that 
have the most significant effects on the amounts recognized 
in the financial statements include: 

       
  Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan    Classification of financial assets and liabilities 
       
  Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas 

tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan 
menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi 
definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 
2014). Aset dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan 
kebijakan akuntansi Perusahaan. 

   The Company determines the classifications of certain 
assets and liabilities as financial assets and liabilities by 
judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 
(Revised 2014). Accordingly, the financial assets and 
liabilities are accounted for in accordance with the 
Company’s accounting policies. 

 
  Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang 

lingkungan ekonomi utama Perusahaan beroperasi. Mata 
uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual 
barang dan jasa dan mata uang dari negara yang kekuatan 
persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan 
harga jual barang dan jasa dan merupakan mata uang yang 
mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan. 

   The functional currency of the Company is the currency of 
the primary economic environment in which the Company 
operates. It is the currency, among others, that mainly 
influences sales prices for goods and services and of the 
country whose competitive forces and regulations mainly 
determine the sales prices of its goods and services and the 
currency in which funds from financing activities are 
generated. 

       
  Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan    Allowance for impairment of financial assets 

       
  Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Perusahaan 

secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti 
obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami 
penurunan nilai (tidak tertagih). 

   The Company assesses specifically at each statement of 
financial position date whether there is objective evidence 
that a financial asset is impaired (uncollectible). 

       
  Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman 

penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang 
mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain 
kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan 
yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan 
pembayaran yang signifikan. 

   The level of allowance is based on past collection 
experience and other factors that may affect collectability 
such as the probability of insolvency or significant 
financial difficulties of the debtors or significant delay in 
payments. 

 
  Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan 

besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan 
pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian 
penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang 
diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan 
nilai. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, 
dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, 
saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai 
yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung 
pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan. 

   If there is an objective evidence of impairment, timing and 
collectible amounts are estimated based on historical loss 
data. Allowance for doubtful accounts is provided on 
accounts specifically identified as impaired. Written off 
loans and receivables are based on management’s 
decisions that the financial assets are uncollectible or 
cannot be realized in whatsoever actions have been taken. 
Evaluation of receivables to determine the total allowance 
to be provided is performed periodically during the year. 
Therefore, the timing and amount of allowance for doubtful 
accounts recorded at each period might differ based on the 
judgments and estimates that have been used. 

 
  Mata uang fungsional    Functional currency 
       
  Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, 

manajemen telah membuat pertimbangan untuk 
menentukan mata uang fungsional. 

   In the process of applying the Company’s accounting 
policies, management has made judgment on the 
determination of functional currency. 
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3.   PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN 
ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN 

 3. USING OF JUDGMENTS, ESTIMATES, AND SIGNIFICANT 
ACCOUNTING ASSUMPTIONS 

 
 Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang 

diungkapkan dalam catatan 3 pada laporan keuangan, manajemen 
harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai 
tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber 
lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman 
historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. 

  In the application of the Company’s accounting policies, which 
are described in note 3 to the financial statements, management is 
required to make estimates, judgments and assumptions about the 
carrying amounts of assets and liabilities that are not readily 
apparent from other sources. The estimates and assumptions are 
based on historical experience and other factors that are 
considered to be relevant. 

 
 Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah 

mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan 
yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-
jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan 
keuangan. 

  Management believes that the following represent a summary of 
the significant estimates, judgments and assumptions made that 
affected certain reported amounts of and disclosures in the 
financial statements. 

 
 a. Pertimbangan   a. Judgements 
       
  Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh 

manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi 
Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan 
terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan 
keuangan antara lain: 

   The following judgments are made by management in the 
process of applying the Companys accounting policies that 
have the most significant effects on the amounts recognized 
in the financial statements include: 

       
  Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan    Classification of financial assets and liabilities 
       
  Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas 

tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan 
menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi 
definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 
2014). Aset dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan 
kebijakan akuntansi Perusahaan. 

   The Company determines the classifications of certain 
assets and liabilities as financial assets and liabilities by 
judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 
(Revised 2014). Accordingly, the financial assets and 
liabilities are accounted for in accordance with the 
Company’s accounting policies. 

 
  Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang 

lingkungan ekonomi utama Perusahaan beroperasi. Mata 
uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual 
barang dan jasa dan mata uang dari negara yang kekuatan 
persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan 
harga jual barang dan jasa dan merupakan mata uang yang 
mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan. 

   The functional currency of the Company is the currency of 
the primary economic environment in which the Company 
operates. It is the currency, among others, that mainly 
influences sales prices for goods and services and of the 
country whose competitive forces and regulations mainly 
determine the sales prices of its goods and services and the 
currency in which funds from financing activities are 
generated. 

       
  Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan    Allowance for impairment of financial assets 

       
  Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Perusahaan 

secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti 
obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami 
penurunan nilai (tidak tertagih). 

   The Company assesses specifically at each statement of 
financial position date whether there is objective evidence 
that a financial asset is impaired (uncollectible). 

       
  Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman 

penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang 
mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain 
kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan 
yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan 
pembayaran yang signifikan. 

   The level of allowance is based on past collection 
experience and other factors that may affect collectability 
such as the probability of insolvency or significant 
financial difficulties of the debtors or significant delay in 
payments. 

 
  Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan 

besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan 
pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian 
penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang 
diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan 
nilai. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, 
dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, 
saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai 
yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung 
pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan. 

   If there is an objective evidence of impairment, timing and 
collectible amounts are estimated based on historical loss 
data. Allowance for doubtful accounts is provided on 
accounts specifically identified as impaired. Written off 
loans and receivables are based on management’s 
decisions that the financial assets are uncollectible or 
cannot be realized in whatsoever actions have been taken. 
Evaluation of receivables to determine the total allowance 
to be provided is performed periodically during the year. 
Therefore, the timing and amount of allowance for doubtful 
accounts recorded at each period might differ based on the 
judgments and estimates that have been used. 

 
  Mata uang fungsional    Functional currency 
       
  Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, 

manajemen telah membuat pertimbangan untuk 
menentukan mata uang fungsional. 

   In the process of applying the Company’s accounting 
policies, management has made judgment on the 
determination of functional currency. 
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3.   PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN 
ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan) 

 3. USING OF JUDGMENTS, ESTIMATES, AND SIGNIFICANT 
ACCOUNTING ASSUMPTIONS (continued) 

 
 a. Pertimbangan (lanjutan)   a. Judgements (continued) 

 
  Pajak penghasilan    Income tax 
       
  Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk 

menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak 
transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan 
ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Jika 
hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang 
sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan 
berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan 
tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan 
tersebut terjadi. 

   Significant judgment is required in determining the 
provision for income taxes. There are many transactions 
and calculations for which the ultimate tax determination 
is uncertain. Where the final tax outcome of these matters 
is different from the amounts that were initially recorded, 
such differences will have an impact on the current and 
deferred income tax assets and liabilities in the period in 
which such determination is made. 

  
 b. Estimasi dan asumsi   b. Estimates and assumptions 
       
  Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama 

lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal 
pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat 
menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat 
aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di 
bawah ini. 

   The key assumptions concerning the future and other key 
sources of estimation uncertainty at the reporting date that 
have a significant risk of causing a material adjustment to 
the carrying amounts of assets and liabilities within the 
next financial period are disclosed below. 

       
  Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada 

parameter yang tersedia saat laporan keuangan  disusun. 
Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan 
masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar 
yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut 
tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi: 

   The Company based its assumptions and estimates on 
parameters available when the financial statements were 
prepared. Existing circumstances and assumptions about 
future developments may change due to market changes on 
circumstances arising beyond the control of the 
Perusahaan. Such changes are reflected in the assumptions 
when they occur: 

 
  Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan    Fair value of financial assets and liabilities 

       
  Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan 

pengukuran aset dan liabilitas keuangan tertentu pada 
nilai.wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan 
penggunaan estimasi Komponen pengukuran nilai wajar 
yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti 
obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku 
bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar 
dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode 
penilaian yang berbeda. 

  
 

 Indonesian Financial Accounting Standards require 
measurement of certain financial assets and liabilities at 
fair values, and the disclosure requires the use of 
estimates. Significant component of fair value 
measurement is determined based on verifiable objective 
evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while 
timing and amount of changes in fair value might differ 
due to different valuation method used. 

 
  Imbalan pasca kerja    Post-employment benefits 
       
 
 

 Penentuan liabilitas dan manfaat pasca kerja dipengaruhi 
oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam 
menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut 
dijelaskan dalam catatan 17 dan mencakup, antara lain, 
tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual 
yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan 
diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara 
umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas 
yang tercatat pada periode-periode mendatang.  

   The determination of the liabilities and post employment 
benefits is influenced on the selection of certain 
assumptions used by actuary in calculating such amounts. 
Those assumptions are described in note 17 and include, 
among others, discount rate and rate of salary increase. 
Actual results that differ from the Company’s assumptions 
are accumulated and amortized over future periods and 
therefore, generally affect the recognized expense and 
recorded obligation in such future periods. 

       
  Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang 

digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, 
perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan 
signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak 
signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka 
panjang. 

   Management believes that the assumptions used are 
appropriate and reasonable, however, significant 
differences in actual results or significant changes in these 
assumptions could have a significant impact on the amount 
of long-term employee benefits liabilities. 
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3.   PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN 
ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan) 

 3. USING OF JUDGMENTS, ESTIMATES, AND SIGNIFICANT 
ACCOUNTING ASSUMPTIONS (continued) 

 
 b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)   b. Estimates and assumptions (continued) 

 
  Provisi penurunan nilai piutang usaha    Provision for impairment of trade receivables 
       

 
  Perseroan memutuskan bahwa terdapat bukti objektif atas 

penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang, baik 
yang nilainya signifikan maupun tidak, Perseroan 
menyertakannya dalam kelompok piutang dengan 
karakteristik risiko kredit yang serupa dan melakukan 
evaluasi kolektif atas penurunan nilai. 

   The Company decides that there is objective evidence of 
impairment on individual evaluations of receivables, 
whether of significant value or not, the Company includes 
it in groups of receivables with similar credit risk 
characteristics and conducts collective evaluations of 
impairment.  

 
  Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas 

masa depan atas kelompok piutang terserbut karena 
merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan dan 
debitur untuk melunasi jumlah terutang. Akun penyisihan 
dikaji ulang untuk mencerminkan penilaian yang sesuai di 
dalam pencatatan keuangan. Walaupun estimasi dibuat 
berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian 
dan kegiatan saat ini, hasil aktual dapat berbeda dengan 
jumlah yang diestimasi. 

   The selected characteristics influence the estimated future 
cash flows of the group of receivables as they are 
indicative of the ability of customers and debtors to repay 
the amount owed. The allowance account is reviewed to 
reflect the appropriate assessment in the financial records. 
Although estimates are based on management's best 
knowledge of current events and activities, actual results 
may differ from those estimates. 

 
  Aset pajak tangguhan    Deferred tax assets 
       
  Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan 

temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada 
laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar 
kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai 
untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui.  

   Deferred tax assets are recognized for all temporary 
differences between the carrying value of assets and 
liabilities in the financial statements and the tax base when 
it is probable that taxable profit will be available for the 
use of temporary differences are recognized. 

 
  Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk 

menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui 
berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah 
laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi 
perencanaan pajak masa depan.  

   Estimates significant management required to determine 
the amount of deferred tax assets are recognized based on 
the possibility of the realization of the time and the amount 
of taxable income in the future as well as future tax 
planning strategies. 

 
4.   KAS DAN SETARA KAS  4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
  2018 2017 2016  
 Kas 3.601.302 - - Cash 
 Bank - pihak ketiga     Bank – third parties 
   PT Bank Central Asia Tbk 1.024.752.133 16.086.372 299.085.099 PT Bank Central Asia Tbk 
   PT Bank Negara Indonesia  291.087.946 176.804.699 1.278.966.521 PT Bank Negara Indonesia 
 (Persero) Tbk    (Persero) Tbk 
   PT Bank Rakyat Indonesia 205.704.007 520.498.435 500.118.994 PT Bank Rakyat Indonesia 
 (Persero) Tbk    (Persero) Tbk 
   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 10.387.867 107.281.299 345.230.425 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
   PT Bank DBS Indonesia 9.664.000 - - PT Bank DBS Indonesia 
   PT Bank Bukopin Tbk 1.502.000 - - PT Bank Bukopin Tbk 
   PT Bank Syariah Mandiri 235.678 762.402 139.412.242 PT Bank Syariah Mandiri 
   PT Bank Artha Graha  - 1.415.090 1.698.090 PT Bank Artha Graha 
 International Tbk    International Tbk 
  1.543.333.631 822.848.297 2.564.511.371  
      

  1.546.934.933 822.848.297 2.564.511.371  
 

5.   PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA   5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES  
 

 Rincian dari piutang usaha adalah sebagai berikut:   The details of trade receivable are as follows: 
 

 a. Berdasarkan pelanggan   a. By customers 
 
  2018 2017 2016  
 Purim PPOB - - 1.221.554.350 Purim PPOB 
  - - 1.221.554.350  
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3.   PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN 
ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan) 

 3. USING OF JUDGMENTS, ESTIMATES, AND SIGNIFICANT 
ACCOUNTING ASSUMPTIONS (continued) 

 
 b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)   b. Estimates and assumptions (continued) 

 
  Provisi penurunan nilai piutang usaha    Provision for impairment of trade receivables 
       

 
  Perseroan memutuskan bahwa terdapat bukti objektif atas 

penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang, baik 
yang nilainya signifikan maupun tidak, Perseroan 
menyertakannya dalam kelompok piutang dengan 
karakteristik risiko kredit yang serupa dan melakukan 
evaluasi kolektif atas penurunan nilai. 

   The Company decides that there is objective evidence of 
impairment on individual evaluations of receivables, 
whether of significant value or not, the Company includes 
it in groups of receivables with similar credit risk 
characteristics and conducts collective evaluations of 
impairment.  

 
  Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas 

masa depan atas kelompok piutang terserbut karena 
merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan dan 
debitur untuk melunasi jumlah terutang. Akun penyisihan 
dikaji ulang untuk mencerminkan penilaian yang sesuai di 
dalam pencatatan keuangan. Walaupun estimasi dibuat 
berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian 
dan kegiatan saat ini, hasil aktual dapat berbeda dengan 
jumlah yang diestimasi. 

   The selected characteristics influence the estimated future 
cash flows of the group of receivables as they are 
indicative of the ability of customers and debtors to repay 
the amount owed. The allowance account is reviewed to 
reflect the appropriate assessment in the financial records. 
Although estimates are based on management's best 
knowledge of current events and activities, actual results 
may differ from those estimates. 

 
  Aset pajak tangguhan    Deferred tax assets 
       
  Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan 

temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada 
laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar 
kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai 
untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui.  

   Deferred tax assets are recognized for all temporary 
differences between the carrying value of assets and 
liabilities in the financial statements and the tax base when 
it is probable that taxable profit will be available for the 
use of temporary differences are recognized. 

 
  Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk 

menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui 
berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah 
laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi 
perencanaan pajak masa depan.  

   Estimates significant management required to determine 
the amount of deferred tax assets are recognized based on 
the possibility of the realization of the time and the amount 
of taxable income in the future as well as future tax 
planning strategies. 

 
4.   KAS DAN SETARA KAS  4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
  2018 2017 2016  
 Kas 3.601.302 - - Cash 
 Bank - pihak ketiga     Bank – third parties 
   PT Bank Central Asia Tbk 1.024.752.133 16.086.372 299.085.099 PT Bank Central Asia Tbk 
   PT Bank Negara Indonesia  291.087.946 176.804.699 1.278.966.521 PT Bank Negara Indonesia 
 (Persero) Tbk    (Persero) Tbk 
   PT Bank Rakyat Indonesia 205.704.007 520.498.435 500.118.994 PT Bank Rakyat Indonesia 
 (Persero) Tbk    (Persero) Tbk 
   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 10.387.867 107.281.299 345.230.425 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
   PT Bank DBS Indonesia 9.664.000 - - PT Bank DBS Indonesia 
   PT Bank Bukopin Tbk 1.502.000 - - PT Bank Bukopin Tbk 
   PT Bank Syariah Mandiri 235.678 762.402 139.412.242 PT Bank Syariah Mandiri 
   PT Bank Artha Graha  - 1.415.090 1.698.090 PT Bank Artha Graha 
 International Tbk    International Tbk 
  1.543.333.631 822.848.297 2.564.511.371  
      

  1.546.934.933 822.848.297 2.564.511.371  
 

5.   PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA   5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES  
 

 Rincian dari piutang usaha adalah sebagai berikut:   The details of trade receivable are as follows: 
 

 a. Berdasarkan pelanggan   a. By customers 
 
  2018 2017 2016  
 Purim PPOB - - 1.221.554.350 Purim PPOB 
  - - 1.221.554.350  
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5.   PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA (lanjutan)  5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES (continued) 
 

 b. Berdasarkan umur piutang   b. By age of receivable 
       
  Umur piutang berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai 

berikut: 
   The aging analysis based on the invoice date is as follows: 

 
  2018 2017 2016  
 Umur 1-30 hari - - 1.221.554.350 Aging 1-30 days 
 Umur 31-60 hari - - - Aging 31-60 days 
 Umur ≥ 60 hari - - - Aging ≥ 60 days 
  - - 1.221.554.350  
 

  Seluruh piutang usaha yang dimiliki oleh Grup menggunakan 
mata uang rupiah. 

   All trade receivables owned by the Group are using in 
currency rupiah. 

       
  Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas 

saldo masing - masing piutang usaha tersebut, manajemen 
berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kerugian 
penurunan nilai sehingga tidak melakukan perhitungan 
cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha 
tersebut. 

   Based on management's evaluation of the collectibility of 
trade receivable balances of each other, the management 
believes that there is no risk of impairment losses that do 
not do the calculations for impairment losses on the trade 
receivables. 

 
6. PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK BERELASI  6. OTHER RECEIVABLES – RELATED PARTIES 

 
 Akun ini merupakan piutang lain-lain kepada pihak berelasi – 

Hendra David pada 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 adalah 
masing-masing sebesar Rp7.829.808.978, Rp10.769.793.744 dan 
Rp0. 

  This account is a loan given to Mr. Hendra David as a 
shareholder. As of December 31, 2018, 2017 and 2016 amounting 
to Rp7,829,808,978, Rp10,769,793,744 and Rp0, respectively. 

     
 Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan pihak berelasi 

pada tanggal 28 Desember 2018, piutang lain-lain ini tidak 
dikenakan bunga dan akan diselesaikan paling lama pada tanggal 
31 Oktober 2019. 

  Based on the agreement between the Company and related parties 
on December 28, 2018, these other receivables which are not 
subject to interest and will be completed no later than October 31, 
2019. 

 
7.  PERSEDIAAN   7.  INVENTORY 

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
  2018 2017 2016  
 Saldo awal tahun 24.450.496.551 10.250.000.000 - Beginning balance 
 Pembelian 6.023.190.918.978 5.480.620.326.455 2.131.053.195.378 Purchase 
 Beban pokok penjualan (catatan 24) (5.975.960.748.503) (5.466.419.829.905) (2.120.803.195.378) Cost of good sold (Note 24) 
  71.680.667.026 24.450.496.550 10.250.000.000  

 
 Rincian persediaan sebagai berikut:   The details of inventory are as follows: 

 
  2018 2017 2016  
 PLN prabayar 63.640.268.345 18.766.543.540 10.250.000.000 PLN Prepaid 
 PLN pascabayar 5.272.788.889 4.381.127.750 - PLN postpaid 
 PLN nontaglist 781.400.181 976.622.400 - PLN nontaglist 
 Lainnya 1.986.209.611 326.202.860 - Others  
  71.680.667.026 24.450.496.550 10.250.000.000  

 
 Tidak ada persediaan yang dijadikan jaminan atas pinjaman kepada 

pihak lain. 
  There is no inventory used as collateral on loans to third party. 

 
 Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan pada 

tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah mencerminkan 
nilai realisasi bersihnya. 

  Management believes that the net carrying value of inventories as 
of December 31, 2018, 2017 and 2016 reflect its net realizable 
value. 

 
8.  BIAYA DIBAYAR DIMUKA   8.  ADVANCE AND PREPAID EXPENSES 

 
 Akun ini merupakan biaya dibayar dimuka atas pembelian server 

Perusahaan dan  entitas anak Perusahaan. Pada 31 Desember 2018, 
2017, dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp444.849.818, 
Rp0 dan Rp15.884.182. 

  This account represents prepaid expenses for the purchase of the 
Company and Subsidiaries' servers. As of December 31, 2018, 
2017 and 2016 they were Rp444,849,818, Rp0 and Rp15,884,182, 
respectively. 
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9.  UANG MUKA PROYEK    9.  PROJECT ADVANCE 
 

 Akun ini merupakan uang muka atas pengembangan sistem 
software entitas anak Perusahaan yang masih dalam tahap 
pengembangan kepada pihak ketiga dan uang muka pembelian 
server dengan rincian sebagai berikut: 

  This account represents advances for the development of software 
systems of subsidiaries that are still in the development stage to 
third parties and advances for the purchase of servers with the 
following details: 

 
  2018 2017 2016  
 Uang muka software 81.407.248.156 81.407.248.156 49.175.000.000 Advance software 
 Uang muka server 1.245.000.000 - - Advance server 
 Lain-lain 583.942.465 - - Others 
  83.236.190.621 81.407.248.156 49.175.000.000  

 
 Rincin dari nilai proyek uang muka software adalah sebagai 

berikut: 
  The detail of the software advance project value are as follows: 

 
 Pemasok/Suplier Perangkat Lunak/Software Jumlah/Amount 
 PT Alfa Anugrah Phinisi Pinjamaja System Information Technology 20.608.612.550 
 PT Ultima Artha Megah Selaras Upgrade system Emposh 20.295.744.250 
 PT Cerdas Technology Indonesia Biropay System Information Technology 20.290.550.000 
 PT Makassar Global Mandiri Motransfer System Information Technology 21.156.775.000 
   82.351.681.800 

 
10. ASET TETAP  10. FIXED ASSETS 

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
 31 Desember/ December 31, 2018  

 

Saldo awal/ 
Beginning 

balance 
Penambahan/ 

Addition 
Pengurangan/ 

Deduction 

Saldo akhir/ 
Ending 
balance  

Harga perolehan     Acquisition costs 
Perlengkapan kantor 901.938.000 21.169.691 - 923.107.691 Office equipment 
 901.938.000 21.169.691 - 923.107.691  
Akumulasi Penyusutan     Accumulated depreciation 
Perlengkapan kantor 859.296.460 19.129.502 - 878.425.962 Office equipment 
 859.296.460 19.129.502 - 878.425.962  
Nilai buku bersih 42.641.540   44.681.729 Net book value 

 
 31 Desember/ December 31, 2017  

 

Saldo awal/ 
Beginning 

balance 
Penambahan/ 

Addition 
Pengurangan/ 

Deduction 

Saldo akhir/ 
Ending 
balance  

Harga perolehan     Acquisition costs 
Perlengkapan kantor 880.198.000 21.740.000 - 901.938.000 Office equipment 
 880.198.000 21.740.000 - 901.938.000  
      
Akumulasi Penyusutan     Accumulated depreciation 
Perlengkapan kantor 738.703.000 120.593.460 - 859.296.460 Office equipment 
 738.703.000 120.593.460 - 859.296.460  
Nilai buku bersih 141.495.000   42.641.540 Net book value 

 
 31 Desember/ December 31, 2016  

 

Saldo awal/ 
Beginning 

balance 
Penambahan/ 

Addition 
Pengurangan/ 

Deduction 
Saldo akhir/ 

Ending balance  
Harga perolehan     Acquisition costs 
Perlengkapan kantor 865.132.000 15.066.000 - 880.198.000 Office equipment 
 865.132.000 15.066.000 - 880.198.000  
Akumulasi Penyusutan     Accumulated depreciation 
Perlengkapan kantor 519.796.979 218.906.021 - 738.703.000 Office equipment 
 519.796.979 218.906.021 - 738.703.000  
Nilai buku bersih 345.335.021   141.495.000 Net book value 
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9.  UANG MUKA PROYEK    9.  PROJECT ADVANCE 
 

 Akun ini merupakan uang muka atas pengembangan sistem 
software entitas anak Perusahaan yang masih dalam tahap 
pengembangan kepada pihak ketiga dan uang muka pembelian 
server dengan rincian sebagai berikut: 

  This account represents advances for the development of software 
systems of subsidiaries that are still in the development stage to 
third parties and advances for the purchase of servers with the 
following details: 

 
  2018 2017 2016  
 Uang muka software 81.407.248.156 81.407.248.156 49.175.000.000 Advance software 
 Uang muka server 1.245.000.000 - - Advance server 
 Lain-lain 583.942.465 - - Others 
  83.236.190.621 81.407.248.156 49.175.000.000  

 
 Rincin dari nilai proyek uang muka software adalah sebagai 

berikut: 
  The detail of the software advance project value are as follows: 

 
 Pemasok/Suplier Perangkat Lunak/Software Jumlah/Amount 
 PT Alfa Anugrah Phinisi Pinjamaja System Information Technology 20.608.612.550 
 PT Ultima Artha Megah Selaras Upgrade system Emposh 20.295.744.250 
 PT Cerdas Technology Indonesia Biropay System Information Technology 20.290.550.000 
 PT Makassar Global Mandiri Motransfer System Information Technology 21.156.775.000 
   82.351.681.800 

 
10. ASET TETAP  10. FIXED ASSETS 

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
 31 Desember/ December 31, 2018  

 

Saldo awal/ 
Beginning 

balance 
Penambahan/ 

Addition 
Pengurangan/ 

Deduction 

Saldo akhir/ 
Ending 
balance  

Harga perolehan     Acquisition costs 
Perlengkapan kantor 901.938.000 21.169.691 - 923.107.691 Office equipment 
 901.938.000 21.169.691 - 923.107.691  
Akumulasi Penyusutan     Accumulated depreciation 
Perlengkapan kantor 859.296.460 19.129.502 - 878.425.962 Office equipment 
 859.296.460 19.129.502 - 878.425.962  
Nilai buku bersih 42.641.540   44.681.729 Net book value 

 
 31 Desember/ December 31, 2017  

 

Saldo awal/ 
Beginning 

balance 
Penambahan/ 

Addition 
Pengurangan/ 

Deduction 

Saldo akhir/ 
Ending 
balance  

Harga perolehan     Acquisition costs 
Perlengkapan kantor 880.198.000 21.740.000 - 901.938.000 Office equipment 
 880.198.000 21.740.000 - 901.938.000  
      
Akumulasi Penyusutan     Accumulated depreciation 
Perlengkapan kantor 738.703.000 120.593.460 - 859.296.460 Office equipment 
 738.703.000 120.593.460 - 859.296.460  
Nilai buku bersih 141.495.000   42.641.540 Net book value 

 
 31 Desember/ December 31, 2016  

 

Saldo awal/ 
Beginning 

balance 
Penambahan/ 

Addition 
Pengurangan/ 

Deduction 
Saldo akhir/ 

Ending balance  
Harga perolehan     Acquisition costs 
Perlengkapan kantor 865.132.000 15.066.000 - 880.198.000 Office equipment 
 865.132.000 15.066.000 - 880.198.000  
Akumulasi Penyusutan     Accumulated depreciation 
Perlengkapan kantor 519.796.979 218.906.021 - 738.703.000 Office equipment 
 519.796.979 218.906.021 - 738.703.000  
Nilai buku bersih 345.335.021   141.495.000 Net book value 
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10. ASET TETAP (lanjutan)  10. FIXED ASSETS (continued) 
 

 Penyusutan yang dibebankan pada beban umum dan administrasi 
masing-masing sebesar Rp19.129.502, Rp120.593.460 dan 
Rp218.906.021 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018, 2017 dan 2016 (Catatan 25). 

  Depreciation were charged to general and administrative 
expenses amounted to Rp120,593,460 and Rp218.906.021 for the 
periods ended December 31, 2017 and 2016, respectively ( Note 
25). 

     
 Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat aset 

tetap yang diasuransikan. 
  As of December 31, 2018, 2017 and 2016, fixed assets were not 

insured. 
     
 Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas 

aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. 
  Management believes that there is no impairment of fixed assets 

as of December 31, 2018, 2017 and 2016. 
     
 Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, jumlah tercatat 

bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih 
digunakan adalah sebesar Rp826.205.000 Rp826.205.000 dan Rp0. 

  As of December 31, 2018, 2017 and 2016, the gross amount of 
fixed assets which have been fully depreciated and are still used 
amounting to Rp826,205,000 Rp826,205,000 and Rp0, 
respectively. 

     
11. ASET TAKBERWUJUD  11. INTANGIBLE ASSETS 

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
 31 Desember/ December 31, 2018  

 

Saldo awal/ 
Beginning 

balance 
Penambahan/ 

Addition 
Pengurangan/ 

Deduction 
Saldo akhir/ 

Ending balance  
Harga perolehan     Acquisition costs 
Perangkat lunak 31.566.522.041 - - 31.566.522.041 Software 
 31.566.522.041 - - 31.566.522.041  
Akumulasi Amortisasi     Accumulated amortization 
Perangkat lunak 7.841.418.673 4.055.386.505 - 11.896.805.178 Software 
 7.841.418.673 4.055.386.505 - 11.896.805.178  
Nilai buku bersih 23.725.103.368   19.669.716.863 Net book value 

 
 31 Desember/ December 31, 2017  

 

Saldo awal/ 
Beginning 

balance 
Penambahan/ 

Addition 
Pengurangan/ 

Deduction 
Saldo akhir/ 

Ending balance  
Harga perolehan     Acquisition costs 
Perangkat lunak 18.661.522.041 12.905.000.000 - 31.566.522.041 Software 
 18.661.522.041 12.905.000.000 - 31.566.522.041  
Akumulasi Amortisasi     Accumulated amortization 
Perangkat lunak 3.744.365.501 4.097.053.172 - 7.841.418.673 Software 
 3.744.365.501 4.097.053.172 - 7.841.418.673  
Nilai buku bersih 14.917.156.540   23.725.103.368 Net book value 

 
 31 Desember/ December 31, 2016  

 

Saldo awal/ 
Beginning 

balance 
Penambahan/ 

Addition 
Pengurangan/ 

Deduction 
Saldo akhir/ 

Ending balance  
Harga perolehan     Acquisition costs 
Perangkat lunak 17.872.048.041 789.474.000 - 18.661.522.041 Software 
 17.872.048.041 789.474.000 - 18.661.522.041  
Akumulasi Amortisasi     Accumulated amortization 
Perangkat lunak 850.527.829 2.893.837.672 - 3.744.365.501 Software 
 850.527.829 2.893.837.672 - 3.744.365.501  
Nilai buku bersih 17.021.520.212   14.917.156.540 Net book value 

 
  



170

PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 
DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
(LANJUTAN) 

PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED) 

AS OF AND FOR THE YEAR ENDED 
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 

(Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 
 

- 34 - 
   

11. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)  11. INTANGIBLE ASSETS (continued) 
 

 Rincian software berdasarkan jenis aplikasi sebagai berikut/ 
Software details based on the type of application are as follows: 

 

   
 Nama software/Software name: Produk/Product 
 Zahir software Accounting App 
 Software accurate 2.0 Accounting App 
 Software switching system posh DavestPay Backend App 
 Way4posh system DavestPay Backend App 
 Software pulsa DavestPay Biller App 
 Upgrade pro otomax DavestPay Biller App 
 Transfer BCA hadi – software DavestPay Biller App 
 Client sales monitoring davestpay.com DavestPay Client Sales 
 Monitoring sales davestpay.com DavestPay Controlling Monitoring Sales 
 Email blast gateway DavestPay Email Blast Module For Marketing 
 Dropshipper Inserter DavestPay Helper Module Ecommerce 
 Website blog, company profile DavestPay Marketing Content & HDI Website Profile 
 Mobile App dndroid davestpay DavestPay Mobile App 
 Mobile App apple davestpay DavestPay Mobile App 
 Adonit jet mini & apple magic DavestPay Mobile App Component 
 Air ticketing api maskapai DavestPay Module Air Ticketing 
 Addons PPOB 1 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
 Addons PPOB 2 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
 Gateway prepaid PLN 1 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
 Gateway prepaid PLN 2 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
 Import Produk Software Pulsa DavestPay Module Quick Import Product 
 Serial Number Automatic System DavestPay Module Serial Number System 
 Tracking Order System Dropshipper DavestPay Module Tracking Ecommerce 
 Struk Website DavestPay Website Struk Printing 
 Order Symantec Security Site EV PHIBU REZA Security Certificate DavestPay 

 
Amortisasi yang dibebankan pada beban umum dan administrasi 
masing-masing sebesar Rp4.055.386.505, 4.097.053.172 dan 
Rp2.893.837.672 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018, 2017 dan 2016 (Catatan 25). 

  Amotization charged to general and administrative expenses 
amounted to Rp4.055.386.505,  4.097.053.172 and Rp2.893.837.672  
for the period ended December 31, 2018, 2017 and 2016, 
respectively ( Note 25). 

 
12. UTANG BANK – PIHAK KETIGA  12. BANK LOAN – THIRD PARTIES 
     
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
  2018 2017 2016  
 PT Bank Central Asia Tbk 3.054.057.580 2.178.751.625 250.000.000 PT Bank Central Asia Tbk 
 PT Bank Rakyat Indonesia  1.500.000.000 1.500.000.000 - PT Bank Rakyat Indonesia  
 (Persero) Tbk    (Persero) Tbk 
  4.554.057.580 3.678.751.625 250.000.000  

 
 PT Bank Central Asia Tbk   PT Bank Central Asia Tbk 

 
 Berdasarkan perjanjian No. 1263.0025.2016.0000 tanggal 19 Juli 

2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit. 
  Based on Approval Letter of Credit facility No. 

1263.0025.2016.0000 dated July 19, 2016, the Company obtained 
credit facility. 

 
 Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari pihak bank sebagai 

berikut: 
  The Company obtained a credit facility from the bank as follows: 

     
 -  Fasilitas Lokal Kredit (Rekening Koran), dengan jumlah pagu 

kredit tidak melebihi Rp750.000.000,- 
  - Local Credit Facility (Bank Statement) with no credit limit 

exceeding Rp750,000,000,- 
     
 -  Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pagu kredit tidak 

melebihi Rp250.000.000,- 
  - Installment Loan Facility, with no credit limit exceeding 

Rp250,000,000,- 
     
 Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12,75% per tahun dan 

digunakan sebagai modal kerja operasional Perusahaan. Fasilitas ini 
jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2017. 

  This facility bears interest at 12.75% per year and is used for the 
Company‟s operational working capital. This facility matures on 
July 19, 2017. 
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11. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)  11. INTANGIBLE ASSETS (continued) 
 

 Rincian software berdasarkan jenis aplikasi sebagai berikut/ 
Software details based on the type of application are as follows: 

 

   
 Nama software/Software name: Produk/Product 
 Zahir software Accounting App 
 Software accurate 2.0 Accounting App 
 Software switching system posh DavestPay Backend App 
 Way4posh system DavestPay Backend App 
 Software pulsa DavestPay Biller App 
 Upgrade pro otomax DavestPay Biller App 
 Transfer BCA hadi – software DavestPay Biller App 
 Client sales monitoring davestpay.com DavestPay Client Sales 
 Monitoring sales davestpay.com DavestPay Controlling Monitoring Sales 
 Email blast gateway DavestPay Email Blast Module For Marketing 
 Dropshipper Inserter DavestPay Helper Module Ecommerce 
 Website blog, company profile DavestPay Marketing Content & HDI Website Profile 
 Mobile App dndroid davestpay DavestPay Mobile App 
 Mobile App apple davestpay DavestPay Mobile App 
 Adonit jet mini & apple magic DavestPay Mobile App Component 
 Air ticketing api maskapai DavestPay Module Air Ticketing 
 Addons PPOB 1 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
 Addons PPOB 2 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
 Gateway prepaid PLN 1 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
 Gateway prepaid PLN 2 DavestPay Module Gateway Biller PLN 
 Import Produk Software Pulsa DavestPay Module Quick Import Product 
 Serial Number Automatic System DavestPay Module Serial Number System 
 Tracking Order System Dropshipper DavestPay Module Tracking Ecommerce 
 Struk Website DavestPay Website Struk Printing 
 Order Symantec Security Site EV PHIBU REZA Security Certificate DavestPay 

 
Amortisasi yang dibebankan pada beban umum dan administrasi 
masing-masing sebesar Rp4.055.386.505, 4.097.053.172 dan 
Rp2.893.837.672 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018, 2017 dan 2016 (Catatan 25). 

  Amotization charged to general and administrative expenses 
amounted to Rp4.055.386.505,  4.097.053.172 and Rp2.893.837.672  
for the period ended December 31, 2018, 2017 and 2016, 
respectively ( Note 25). 

 
12. UTANG BANK – PIHAK KETIGA  12. BANK LOAN – THIRD PARTIES 
     
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
  2018 2017 2016  
 PT Bank Central Asia Tbk 3.054.057.580 2.178.751.625 250.000.000 PT Bank Central Asia Tbk 
 PT Bank Rakyat Indonesia  1.500.000.000 1.500.000.000 - PT Bank Rakyat Indonesia  
 (Persero) Tbk    (Persero) Tbk 
  4.554.057.580 3.678.751.625 250.000.000  

 
 PT Bank Central Asia Tbk   PT Bank Central Asia Tbk 

 
 Berdasarkan perjanjian No. 1263.0025.2016.0000 tanggal 19 Juli 

2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit. 
  Based on Approval Letter of Credit facility No. 

1263.0025.2016.0000 dated July 19, 2016, the Company obtained 
credit facility. 

 
 Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari pihak bank sebagai 

berikut: 
  The Company obtained a credit facility from the bank as follows: 

     
 -  Fasilitas Lokal Kredit (Rekening Koran), dengan jumlah pagu 

kredit tidak melebihi Rp750.000.000,- 
  - Local Credit Facility (Bank Statement) with no credit limit 

exceeding Rp750,000,000,- 
     
 -  Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pagu kredit tidak 

melebihi Rp250.000.000,- 
  - Installment Loan Facility, with no credit limit exceeding 

Rp250,000,000,- 
     
 Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12,75% per tahun dan 

digunakan sebagai modal kerja operasional Perusahaan. Fasilitas ini 
jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2017. 

  This facility bears interest at 12.75% per year and is used for the 
Company‟s operational working capital. This facility matures on 
July 19, 2017. 
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12. UTANG BANK – PIHAK KETIGA (lanjutan)  12. BANK LOAN – THIRD PARTIES (continued) 
 

 PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)   PT Bank Central Asia Tbk (continued) 
 

 Fasilitas-fasilitas kredit tersebut dijamin dengan jaminan sebagai 
berikut: 

  The credit facilities are secured by following collateral: 

     
 1.  Sebidang tanah yang diuraikan dalam sertifikat Hak Milik 

Nomor 20499/ Balang Baru, terletak dalam propinsi Sulawesi 
Selatan kota Makassar Kecamatan Tamalate Desa/Kelurahan 
Balang Baru, setempat dikenal sebagai jalan Dg. Tata 1 Blok IV 
Komplek Ruko Grand Properti Blok B1 seluas 97 m2 terdaftar 
atas nama Hendra Gomulya. 

  1. A part of land is outlined in the Hak Milik Nomor 20499 / 
Balang Baru certificate, located within the province of South 
Sulawesi city of  Makassar Tamalate sub-district of Balang 
Baru village village known as Dg Tata 1 road Block IV 
Komplek Ruko Grand Property Blok B1 97 m2 registered 
under the name Hendra Gomulya. 

     
 2. Sebidang tanah yang diuraikan dalam sertifikat Hak Milik 

Nomor 20507/ Balang Baru, terletak dalam propinsi sulawesi 
selatan kota Makassar Kecamatan Tamalate Desa/Kelurahan 
Balang Baru setempat dikenal sebagai jalan Dg. Tata 1 Blok IV 
Komplek Ruko Grand Properti Blok A2 seluas 94 m2 terdaftar 
atas nama Hendra Gomulya. 

  2.  A part of land is outlined in the Hak Milik Nomor 20507 / 
Balang Baru certificate, located within the province of South 
Sulawesi city of  Makassar tamalate sub-district of Balang 
Baru village village known as Dg Tata 1 road Block IV 
Komplek Ruko Grand Property Blok A2 94 m2 registered 
under the name Hendra Gomulya. 

     
 Berdasarkan perjanjian No. 1263.0025.2016.0001 tanggal 31 Juli 

2017, Perusahaan dan pihak bank sepakat untuk merubah perjanjian 
No. 1263.0025.2016.0000 menjadi sebagai berikut: 

  Based on Approval Letter of Credit facility No. 
1263.0025.2016.0001 dated July 31, 2017, the Company and the 
bank agreed to change the agreement No. 1263.0025.2016.0000 to 
be as follows: 

     
 - Fasilitas Lokal Kredit (Rekening Koran), dengan jumlah pagu 

kredit tidak melebihi Rp3.000.000.000,- efektif berlaku sejak 31 
Juli 2017. 

  - Local Credit Facility (Bank Statement) with no credit limit 
exceeding Rp3,000,000,000,- effective since July 31, 2017. 

     
 - Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pagu kredit tidak 

melebihi Rp250.000.000,- dengan outstanding per Juni 2017 
sebesar Rp173.611.111,-. 

  - Installment Loan Facility, with no credit limit exceeding 
Rp250,000,000,- with the outstanding as of June 2017 
amounting to Rp173,611,111,-. 

     
 Fasilitas-fasilitas kredit tersebut dijamin dengan jaminan sebagai 

berikut: 
  The credit facilities are secured by following collateral: 

     
 1. Sebidang tanah diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 

20499/ Balang Baru, terletak dalam propinsi sulawesi selatan 
kota makassar kecamatan tamalate desa kelurahan Balang Baru 
setempat dikenal sebagai jalan Dg. Tata 1 Blok IV Komplek 
Ruko Grand Properti Blok B1 seluas 97 m2 terdaftar atas nama 
Hendra Gomulya 

  1. A part of land is outlined in the Hak Milik Nomor 20499 / 
Balang Baru certificate, located within the province of South 
Sulawesi city of  Makassar tamalate sub-district of Balang 
Baru village village known as Dg Tata 1 road Block IV 
Komplek Ruko Grand Property Blok B1 97 m2 registered 
under the name Hendra Gomulya. 

 
 2. Sebidang tanah diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 

20507/ Balang Baru, terletak dalam propinsi sulawesi selatan 
kota makassar kecamatan tamalate desa kelurahan Balang Baru 
setempat dikenal sebagai jalan Dg. Tata 1 Blok IV Komplek 
Ruko Grand Properti Blok A2 seluas 94 m2 terdaftar atas nama 
Hendra Gomulya. 

  2.  A part of land is outlined in the Hak Milik Nomor 20507 / 
Balang Baru certificate, located within the province of South 
Sulawesi city of  Makassar tamalate sub-district of Balang 
Baru village village known as Dg Tata 1 road Block IV 
Komplek Ruko Grand Property Blok A2 94 m2 registered 
under the name Hendra Gomulya. 

     
 3. Sebidang tanah diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 

740/ Lariangbangi, terletak dalam propinsi sulawesi selatan kota 
makassar kecamatan tamalate desa kelurahan Lariangbangi 
setempat dikenal sebagai jalan Veteran Utara Nomor 258 
(dalam sertifikat tertulis Jl. Veteran Nomor 210A), seluas 146 
m2 terdaftar atas nama Lai Cai Yung. 

  3. A part of land is outlined in the Hak Milik Nomor 740 / 
Lariangbangi certificate, located within the province of South 
Sulawesi city of  Makassar tamalate sub-district of 
Lariangbangi known as jalan Veteran Utara Nomor 258 (in 
written certificate Jl. Veteran Number 210A) 146 m2 
registered under the name Lai Cai Yung. 

     
 Berdasarkan perjanjian No. 1263.0025.2016.0002 tanggal 21 

Agustus 2017, Perusahaan dan pihak bank sepakat untuk merubah 
perjanjian No. 1263.0025.2016.0001 menjadi sebagai berikut: 

  Based on Approval Letter of Credit facility No. 
1263.0025.2016.0002 dated August 21, 2017, the Company and 
the bank agreed to change the agreement No. 
1263.0025.2016.0001 to be as follows: 

     
 - Fasilitas Lokal Kredit (Rekening Koran), dengan jumlah pagu 

kredit tidak melebihi Rp3.000.000.000,- efektif berlaku sejak 31 
Juli 2017. 

  - Local Credit Facility (Bank Statement) with no credit limit 
exceeding Rp3,000,000,000,- effective since July 31, 2017. 

     
 - Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pagu kredit tidak 

melebihi Rp250.000.000,- dengan outstanding per Juli 2017 
sebesar Rp166.666.667,-. 

  - Installment Loan Facility, with no credit limit exceeding 
Rp250,000,000,- with the outstanding as of July 2017 
amounting to Rp166,666,667,-. 

     
 - Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah pagu kredit tidak 

melebihi Rp2.500.000.000,-. 
  - Guarantee Deposit Facility with no credit limit exceeding 

Rp2,500,000,000,-. 
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12. UTANG BANK – PIHAK KETIGA (lanjutan)  12. BANK LOAN – THIRD PARTIES (continued) 
 

 PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)   PT Bank Central Asia Tbk (continued) 
     
 Fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk:   The credit facility will be used for: 
     
 - Membiayai piutang usaha dan persediaan barang Perusahaan   - To support the trade receivable and inventories of the 

Company 
     
 - Pembelian barang dengan principal   - Purchase of goods by principal 
     
 Perusahaan bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan fasilitas 

kredit tersebut. 
  The Company is responsible for the correctness of the credit 

facility. 
     
 Jangka waktu dari fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:   The terms of the credit facility are as follows: 
     
 - Fasilitas Lokal Kredit (Rekening Koran), efektif berlaku sejak 

31 Juli 2017 sampai dengan .19 Juli 2018. 
  - Local Credit Facility (Current Account), effective from July 

31, 2017 to July 19, 2018. 
     
 - Fasilitas Installment Loan, pada tanggal 19 Juli 2016 atau 

tanggal lain yang disepakati Perusahaan dan Bank. 
  - Installment Loan Facility, on July 19, 2016 or any other date 

agreed upon by the Master and Bank. 
     
 - Fasilitas Bank Garansi terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017 

sampai dengan 21 Agustus 2018. 
  - Bank Guarantee facility from Aug ust 21, 2017 until 21 

August 2018. 
     
 Fasilitas Lokal Kredit (Rekening Koran) dan Fasilitas Installment  

Loan masing-masing dikenakan bunga sebesar 12,50% dan 12,75% 
per tahun. 

  Local Loan Facility (Bank Statement) and Installment Loan 
Facility are charged at 12.50% and 12.75% per annum 
respectively. 

     
 Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu 

(SPPJ) No.00384/MKS/SPPJ/2018 tanggal 16 November 2018, 
pihak bank menyetujui perpanjangan batas waktu penarikan dan 
penggunaan fasilitas kredit  Perusahaan yaitu “Plafon bank garansi 
dan Kredit lokal” yang masing-masing berakhir pada 19 Juli 2019. 

  Based on the Letter of Notification of Term Extension (SPPJ) 
No.00384/MKS/SPPJ/2018 dated November 16, 2018, the bank 
agrees to extend the time limit for withdrawal and use of the 
Company's credit facilities, namely "Bank guarantee ceiling and 
local credit", each of which ends on July 19, 2019. 

     
 Selama perjanjian kredit, Debitur tanpa persetujuan tertulis tidak 

diperkenankan melakukan hal sebagai berikut: 
  During the credit agreement, the Debtor without written consent is 

not permitted to do the following: 
     
 1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain 

dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin 
dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau 
mengagunkan harta kekayaan kepada pihak lain 

  1. Obtain a new money / credit loan from another party and / 
or bind themselves as guarantor in any form and by name 
and / or collateralize assets to other parties 

       
 2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada 

perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan 
usaha sehari-hari 

  2. Lending money, including but not limited to affiliated 
companies, except in the context of carrying out daily 
business 

       
 3. Melakukan, penggabungan, pengambilalihan, 

pembubaran/likuidasi, dan mengubah status kelembagaan 
  3. Merge, takeover, dissolve / liquidate, and change 

institutional status 
       
 4. Menunggak atau fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA   4. In arrears or credit facilities provided by BCA 
       
 5. Menggunakan fasilitas kredit BCA untuk transaksi spekulatif 

seperti jual beli saham 
  5. Use BCA credit facilities for speculative transactions such 

as buying and selling shares 
       
 Pada tanggal 14 Februari 2019, Perseroan telah menerima 

persetujuan waiver dari kreditur yaitu PT Bank Central Asia Tbk 
(catatan 33.6a). 

  On February 14, 2019, the Company has received waiver from 
creditor namely PT Bank Central Asia Tbk (note 33.6a). 

 
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk   PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
     
 Berdasarkan perjanjian No. 71 tanggal 30 Mei 2017, Perusahaan 

memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.500.000.000,-. 

  Based on Approval Letter of Credit facility No. 71 dated May 30, 
2017, the Company obtained credit Working Capital Credit 
facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting 
to Rp1,500,000,000,-. 

     
 Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan digunakan 

sebagai modal kerja operasional Perusahaan. Fasilitas ini jatuh 
tempo pada tanggal 30 Mei 2019. 

  This facility bears interest at 12% per year and is used for the 
Company‟s operational working capital. This facility matures on 
May 30, 2019. 
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12. UTANG BANK – PIHAK KETIGA (lanjutan)  12. BANK LOAN – THIRD PARTIES (continued) 
 

 PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)   PT Bank Central Asia Tbk (continued) 
     
 Fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk:   The credit facility will be used for: 
     
 - Membiayai piutang usaha dan persediaan barang Perusahaan   - To support the trade receivable and inventories of the 

Company 
     
 - Pembelian barang dengan principal   - Purchase of goods by principal 
     
 Perusahaan bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan fasilitas 

kredit tersebut. 
  The Company is responsible for the correctness of the credit 

facility. 
     
 Jangka waktu dari fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:   The terms of the credit facility are as follows: 
     
 - Fasilitas Lokal Kredit (Rekening Koran), efektif berlaku sejak 

31 Juli 2017 sampai dengan .19 Juli 2018. 
  - Local Credit Facility (Current Account), effective from July 

31, 2017 to July 19, 2018. 
     
 - Fasilitas Installment Loan, pada tanggal 19 Juli 2016 atau 

tanggal lain yang disepakati Perusahaan dan Bank. 
  - Installment Loan Facility, on July 19, 2016 or any other date 

agreed upon by the Master and Bank. 
     
 - Fasilitas Bank Garansi terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017 

sampai dengan 21 Agustus 2018. 
  - Bank Guarantee facility from Aug ust 21, 2017 until 21 

August 2018. 
     
 Fasilitas Lokal Kredit (Rekening Koran) dan Fasilitas Installment  

Loan masing-masing dikenakan bunga sebesar 12,50% dan 12,75% 
per tahun. 

  Local Loan Facility (Bank Statement) and Installment Loan 
Facility are charged at 12.50% and 12.75% per annum 
respectively. 

     
 Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu 

(SPPJ) No.00384/MKS/SPPJ/2018 tanggal 16 November 2018, 
pihak bank menyetujui perpanjangan batas waktu penarikan dan 
penggunaan fasilitas kredit  Perusahaan yaitu “Plafon bank garansi 
dan Kredit lokal” yang masing-masing berakhir pada 19 Juli 2019. 

  Based on the Letter of Notification of Term Extension (SPPJ) 
No.00384/MKS/SPPJ/2018 dated November 16, 2018, the bank 
agrees to extend the time limit for withdrawal and use of the 
Company's credit facilities, namely "Bank guarantee ceiling and 
local credit", each of which ends on July 19, 2019. 

     
 Selama perjanjian kredit, Debitur tanpa persetujuan tertulis tidak 

diperkenankan melakukan hal sebagai berikut: 
  During the credit agreement, the Debtor without written consent is 

not permitted to do the following: 
     
 1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain 

dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin 
dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau 
mengagunkan harta kekayaan kepada pihak lain 

  1. Obtain a new money / credit loan from another party and / 
or bind themselves as guarantor in any form and by name 
and / or collateralize assets to other parties 

       
 2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada 

perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan 
usaha sehari-hari 

  2. Lending money, including but not limited to affiliated 
companies, except in the context of carrying out daily 
business 

       
 3. Melakukan, penggabungan, pengambilalihan, 

pembubaran/likuidasi, dan mengubah status kelembagaan 
  3. Merge, takeover, dissolve / liquidate, and change 

institutional status 
       
 4. Menunggak atau fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA   4. In arrears or credit facilities provided by BCA 
       
 5. Menggunakan fasilitas kredit BCA untuk transaksi spekulatif 

seperti jual beli saham 
  5. Use BCA credit facilities for speculative transactions such 

as buying and selling shares 
       
 Pada tanggal 14 Februari 2019, Perseroan telah menerima 

persetujuan waiver dari kreditur yaitu PT Bank Central Asia Tbk 
(catatan 33.6a). 

  On February 14, 2019, the Company has received waiver from 
creditor namely PT Bank Central Asia Tbk (note 33.6a). 

 
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk   PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
     
 Berdasarkan perjanjian No. 71 tanggal 30 Mei 2017, Perusahaan 

memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.500.000.000,-. 

  Based on Approval Letter of Credit facility No. 71 dated May 30, 
2017, the Company obtained credit Working Capital Credit 
facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting 
to Rp1,500,000,000,-. 

     
 Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan digunakan 

sebagai modal kerja operasional Perusahaan. Fasilitas ini jatuh 
tempo pada tanggal 30 Mei 2019. 

  This facility bears interest at 12% per year and is used for the 
Company‟s operational working capital. This facility matures on 
May 30, 2019. 
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12. UTANG BANK (lanjutan)  12. BANK LOAN (continued) 
     
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk   PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
     
 Fasilitas-fasilitas kredit tersebut dijamin dengan jaminan sebagai 

berikut: 
  The credit facilities are secured by following collateral: 

     
 1. Sebidang tanah yang diuraikan dalam sertifikat Hak Milik 

Nomor 23573/ Tanjung Mardeka, terletak dalam propinsi 
sulawesi selatan kota makassar kecamatan tamalate seluas 157 
m2 terdaftar atas nama Selvy Hamzano. 

  1. A part of land is outlined in the certificate Nomor 23573 / 
Tanjung Mardeka, located within the province of South 
Sulawesi city of  Makassar tamalate sub-district of Balang 
Baru village village known as 157 m2 registered under the 
name Selvy Hamzano. 

     
 2. Piutang diikat dibawah tangan menggunakan PJ-07 sebesar 

Rp1.000.000.000,-. 
  2. Trade receivables is guaranteed without agreement of PJ-07 

amounting to Rp1,000,000,000,-. 
     
 3. Persediaan diikat menggunakan Fidusia Notaril  sebesar 

Rp500.000.000,-. 
  3. Inventories is guaranteed with Notarial Fiducia amounting to 

Rp500,000,000,-. 
     
 Selama perjanjian kredit, Debitur tanpa persetujuan tertulis tidak 

diperkenankan melakukan hal sebagai berikut: 
  During the credit agreement, the Debtor without written consent is 

not permitted to do the following: 
       
 1. Menerima pinjaman atau pembiayaan baru dari bank atau 

Lembaga keuangan lainnya. 
  1. Receive new loans or financing from banks or other 

financial institutions. 
       
 2. Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri, 

maupun Perusahaan lainnya diatas Rp1.000.000.000,-. 
  2. Participating in shares of both the group itself and other 

companies above Rp1,000,000,000,-. 
       
 3. Melakukan investasi baru diatas Rp1.000.000.000,-.   3. Make a new investment above Rp1,000,000,000,-. 
       
 4. Membagikan deviden atau prive diatas Rp1.000.000.000 

sebelum pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
lunas. 

  4. Distributing dividends or prive above Rp1,000,000,000 
before a loan at Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is 
paid off. 

       
 5. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan 

atau menjaminkan kekayaan debitur kepada pihak lain kecuali 
yang sudah ada. 

  5. Tie yourself as a guarantor of other parties and or 
guarantee the debtor's wealth to other parties except those 
that already exist. 

       
 6. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, 

termasuk tidak terbatas pada Perusahaan afiliasinya. 
  6. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, 

termasuk tidak terbatas pada Perusahaan afiliasinya. 
       
 7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan 

niaga untuk menyatakan pailit.  
  7. Submitting a bankruptcy statement to the commercial court 

to declare bankruptcy. 
       
 8. Menjual dan menyewakan aset yang diagunkan di BRI kepada 

pihak lain. 
  8. Selling and leasing assets pledged at BRI to other parties. 

       
 9. Mengalihkan dan menyerahkan kepada pihak lain sebagian 

atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan 
dengan fasilitas kredit. 

  9. Transferring and surrendering to other parties in part or in 
full the rights and obligations arising in connection with the 
credit facility. 

       
 Pada tanggal 14 Februari 2019, Perseroan telah menerima 

persetujuan waiver dari kreditur yaitu PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. (catatan 33, 6b) 

  On February 14, 2019, the Company has received waiver from 
creditor namely PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.        
(note 33, 6b) 

 
13. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA  13. ACCOUNTS PAYABLE – THIRD PARTY 

 
 Akun ini merupakan utang usaha kepada PT Finnet Indonesia pada 

tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 masing – masing 
sebesar Rp0, Rp0, dan Rp1.191.125.450. 

  This account represents trade payables to PT Finnet Indonesia as 
of December 31, 2018, 2017 and 2016 amounting to Rp 0, Rp 0, 
and Rp1,191,125,450, respectively. 

 
 Rincian umur utang usaha sebagai berikut:   The details of aging schedule of trade payables are as follows: 

 
  2018 2017 2016  
 PT Finnet Indonesia    PT Finnet Indonesia 
 1-30 hari - - 1.191.125.450 1-30 days 
  - - 1.191.125.450  

 
 Akun ini merupakan utang atas pembelian persediaan pada tanggal            

31 Desember 2016. 
  This account represents payable for purchase of inventories as of 

December 31, 2016. 
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13. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA (lanjutan)  13. ACCOUNTS PAYABLE – THIRD PARTY (continued) 
     
 Berdasarkan kontrak No. 3/SNT-HDI/PPOB-SOR/LISTRIK/2015 

pada tanggal 30 Oktober 2015, Perusahaan menandatangani 
kontrak dengan PT Solusi Negeri Teknologi "SNT" yang 
merupakan Perusahaan Switching yang telah bekerjasama dengan 
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kerjasama ini mencakup 
penyediaan jasa pembayaran dan pengelolaan Payment Point dari 
Pelanggan. 

  Based on agreement No. 3 / SNT-HDI / PPOB-SOR / ELECTRIC / 
2015 dated October 30, 2015, the Company entered into a 
contract with PT Solusi Negeri Teknologi "SNT" which is a 
Switching Company that has cooperated with PT Perusahaan 
Listrik Negara (Persero). This cooperation is payment and 
payment of Payment Point from Customer. 

     
 Pada tahun 2016, berdasarkan kontrak No 02/PKS/HDI-

FINNET/II/2016 pada tanggal 08 Pebruari 2016, Perusahaan 
mendatangani kontrak dengan PT Finnet Indonesia "Finnet" dengan 
jangka waktu 2 tahun yang merupakan Perusahaan Switching yang 
telah bekerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 
Kerjasama ini mencakup penyediaan jasa pembayaran dan 
pengelolaan Payment Point dari Pelanggan. 

  In 2016, based on agreement No. 02 / PKS / HDI-FINNET / II / 
2016 dated February 8, 2016, the Company signed a contract with 
PT Finnet Indonesia "Finnet" with a period of 2 years which is a 
Switching Company that has been working with PT Perusahaan 
Listrik Negara (Persero). This cooperation includes the provision 
of payment services and management of Customer's Payment 
Point. 

     
 Pada tahun 2017, berdasarkan kontrak No 01//HDI/PKS/0117 

tertanggal 9 Januari 2017, Perusahaan mendatangani kontrak 
dengan PT Mitra Pratama Adinata dengan jangka waktu 2 tahun 
yang merupakan Perusahaan Switching yang telah bekerjasama 
dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kerjasama ini 
mencakup penyediaan jasa pembayaran dan pengelolaan Payment 
Point dari Pelanggan. 

  In 2017, based on agreement No. 01 / HDI/PKS /0017 dated 
January 9, 2017, the Company signed a contract with  PT Mitra 
Pratama Adinata with a period of 2 years which is a Switching 
Company that has been working with PT Perusahaan Listrik 
Negara (Persero). This cooperation includes the provision of 
payment services and management of Customer's Payment Point. 

 
14. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA  14. UNEARNED REVENUE 

 
 Akun ini merupakan uang muka atas penjualan voucher elektrik 

pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing 
sebesar Rp16.843.394.412, Rp3.450.267.812 dan Rp1.231.403.973. 

  This account represents advances from sales of electric vouchers 
as of December 31, 2018, 2017 and 2016 Rp16,843,394,412 
Rp3,450,267,812 and Rp1,231,403,973, respectively. 

 
15. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR  15. ACCRUED EXPENSES 
     
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
  2018 2017 2016  
 Gaji 118.615.000 73.835.000 - Salary 
 Jasa konsultan dan audit 61.314.968 210.000.000 85.000.000 Consultant and audit services  
  179.929.968 283.835.000 85.000.000  

 
16. PERPAJAKAN  16. TAXATION 

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 
     
 a. Utang pajak   a. Tax payable 

 
   2018 2017 2016  
  PPh pasal 29 7.445.751.500 3.636.380.250  Income tax article 29 
  PPN Keluaran 5.064.853.238 2.664.294.390 410.702.438 Value added tax-out 
  PPh pasal 4(2) 146.598.286 117.577.432 117.577.432 Income tax article 4 (2) 
  PPh pasal 23 12.706.095 - - Income tax article 23 
  PPh pasal 21 382.212 - - Income tax article 21 
   12.670.291.331 6.418.252.072 528.279.870  

 
 b. Pajak penghasilan badan   b. Corporate income tax 

 
  Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut 

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan 
laba sebagai berikut: 

   A reconciliation between income befor tax per statement of 
comprehensive income and taxable income as follows: 

 
   2018 2017 2016  
  Pajak Kini  (3.809.371.250) (3.636.380.250) (53.023.768) Current tax 
  Pajak Tangguhan 12.161.545 19.054.476 9.557.513 Deferred tax 
       
   (3.797.209.705) (3.617.325.774) (43.466.255)  
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13. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA (lanjutan)  13. ACCOUNTS PAYABLE – THIRD PARTY (continued) 
     
 Berdasarkan kontrak No. 3/SNT-HDI/PPOB-SOR/LISTRIK/2015 

pada tanggal 30 Oktober 2015, Perusahaan menandatangani 
kontrak dengan PT Solusi Negeri Teknologi "SNT" yang 
merupakan Perusahaan Switching yang telah bekerjasama dengan 
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kerjasama ini mencakup 
penyediaan jasa pembayaran dan pengelolaan Payment Point dari 
Pelanggan. 

  Based on agreement No. 3 / SNT-HDI / PPOB-SOR / ELECTRIC / 
2015 dated October 30, 2015, the Company entered into a 
contract with PT Solusi Negeri Teknologi "SNT" which is a 
Switching Company that has cooperated with PT Perusahaan 
Listrik Negara (Persero). This cooperation is payment and 
payment of Payment Point from Customer. 

     
 Pada tahun 2016, berdasarkan kontrak No 02/PKS/HDI-

FINNET/II/2016 pada tanggal 08 Pebruari 2016, Perusahaan 
mendatangani kontrak dengan PT Finnet Indonesia "Finnet" dengan 
jangka waktu 2 tahun yang merupakan Perusahaan Switching yang 
telah bekerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 
Kerjasama ini mencakup penyediaan jasa pembayaran dan 
pengelolaan Payment Point dari Pelanggan. 

  In 2016, based on agreement No. 02 / PKS / HDI-FINNET / II / 
2016 dated February 8, 2016, the Company signed a contract with 
PT Finnet Indonesia "Finnet" with a period of 2 years which is a 
Switching Company that has been working with PT Perusahaan 
Listrik Negara (Persero). This cooperation includes the provision 
of payment services and management of Customer's Payment 
Point. 

     
 Pada tahun 2017, berdasarkan kontrak No 01//HDI/PKS/0117 

tertanggal 9 Januari 2017, Perusahaan mendatangani kontrak 
dengan PT Mitra Pratama Adinata dengan jangka waktu 2 tahun 
yang merupakan Perusahaan Switching yang telah bekerjasama 
dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kerjasama ini 
mencakup penyediaan jasa pembayaran dan pengelolaan Payment 
Point dari Pelanggan. 

  In 2017, based on agreement No. 01 / HDI/PKS /0017 dated 
January 9, 2017, the Company signed a contract with  PT Mitra 
Pratama Adinata with a period of 2 years which is a Switching 
Company that has been working with PT Perusahaan Listrik 
Negara (Persero). This cooperation includes the provision of 
payment services and management of Customer's Payment Point. 

 
14. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA  14. UNEARNED REVENUE 

 
 Akun ini merupakan uang muka atas penjualan voucher elektrik 

pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing 
sebesar Rp16.843.394.412, Rp3.450.267.812 dan Rp1.231.403.973. 

  This account represents advances from sales of electric vouchers 
as of December 31, 2018, 2017 and 2016 Rp16,843,394,412 
Rp3,450,267,812 and Rp1,231,403,973, respectively. 

 
15. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR  15. ACCRUED EXPENSES 
     
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
  2018 2017 2016  
 Gaji 118.615.000 73.835.000 - Salary 
 Jasa konsultan dan audit 61.314.968 210.000.000 85.000.000 Consultant and audit services  
  179.929.968 283.835.000 85.000.000  

 
16. PERPAJAKAN  16. TAXATION 

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 
     
 a. Utang pajak   a. Tax payable 

 
   2018 2017 2016  
  PPh pasal 29 7.445.751.500 3.636.380.250  Income tax article 29 
  PPN Keluaran 5.064.853.238 2.664.294.390 410.702.438 Value added tax-out 
  PPh pasal 4(2) 146.598.286 117.577.432 117.577.432 Income tax article 4 (2) 
  PPh pasal 23 12.706.095 - - Income tax article 23 
  PPh pasal 21 382.212 - - Income tax article 21 
   12.670.291.331 6.418.252.072 528.279.870  

 
 b. Pajak penghasilan badan   b. Corporate income tax 

 
  Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut 

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan 
laba sebagai berikut: 

   A reconciliation between income befor tax per statement of 
comprehensive income and taxable income as follows: 

 
   2018 2017 2016  
  Pajak Kini  (3.809.371.250) (3.636.380.250) (53.023.768) Current tax 
  Pajak Tangguhan 12.161.545 19.054.476 9.557.513 Deferred tax 
       
   (3.797.209.705) (3.617.325.774) (43.466.255)  
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16. PERPAJAKAN (lanjutan)  16. TAXATION (continued) 
 

 c. Pajak penghasilan-kini   c. Income tax-current 
 

  Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan 
seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 
2017, dan 2016 adalah sebagai berikut: 

   Reconciliation between income before income tax expenses 
as presented in the statement of profit or loss and other 
comprehensive income with taxable income for the years 
ended December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows: 

 
   2018 2017 2016  
  Laba sebelum pajak penghasilan 15.136.543.602 14.529.369.127 - Profit before income tax 
  Rugi entitas anak sebelum pajak  (19.475.803) - - Loss of subsidiaries before tax and  
  dan jurnal eliminasi    elimination journal 

  Laba Perusahaan sebelum pajak 
penghasilan 

15.146.019.405 14.529.369.127 - Company profits before income tax 
        
  Perbedaan temporer:    Temporary differences: 

  Beban imbalan pasca kerja 48.646.178 76.217.905 - Post employment benefit 
expenses 

  Perbedaan tetap:    Permanent differences: 
  Sumbangan dan jamuan 30.341.344 11.282.571 - Representation and  
      entertainment 
  Penghasilan dikenai pajak final 2.478.533 (71.348.316) - Income subjected to final tax 
  Laba kena pajak 15.237.485.460 14.545.521.287 - Taxable income 
  Laba kena pajak dibulatkan 15.237.485.000 14.545.521.000 - Roundown 
  Beban pajak kini 3.809.371.250 3.636.380.250  Current tax expense 
       
  Pajak dibayar dimuka - - - Prepaid taxes 
  Utang pajak penghasilan 3.809.371.250 3.636.380.250 - Income tax payable 

 
  Perusahaan tidak menghitung beban pajak penghasilan badan 

untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 
   The Company did not compute corporate income tax 

expense for the period ended December 31, 2016. 
       
  Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan dan 

entitas anak menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri 
besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah kewajiban 
pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya 
pajak. 

   Under the taxation laws of Indonesia, the Company and 
subsidiaries calculate, assess, and submit tax returns on the 
basis of self - assessment. The Directorate General of 
Taxation (DGT) may assess or amend taxes within five 
years of the time the tax becomes due. 

 
 d. Pajak tangguhan   d. Diferred tax 

 
  Rincian aset pajak tangguhan berdasarkan beda temporer 

antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan 
tarif pajak yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2018, 
2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: 

   Details of deferred tax assets from temporary differences 
between commercial and tax reporting by using the 
applicable tax rate as of December 31,2018, 2017 and 2016 
are as follows: 

 
   Dikreditkan   
   (dibebankan)   
   ke penghasilan   
  Manfaat (beban) komprehensif   
  pajak tangguhan/ lainnya/Credited    
 31 Desember/ Deferred tax (charged) to other 31 Desember/  
 December 31, benefits comprehensive December 31,  
 2017 (expenses) income 2018  
Liabilitas imbalan kerja 52.098.093 12.161.545 (30.540.377) 33.719.261 Employee benefit liabilities 
Jumlah 52.098.093 12.161.545 (30.540.377) 33.719.261 Total 
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16. PERPAJAKAN (lanjutan)  16. TAXATION (continued) 
 

 d. Pajak tangguhan (lanjutan)   d. Diferred tax (continued) 
 

   Dikreditkan   
   (dibebankan)   
   ke penghasilan   
  Manfaat (beban) komprehensif   
  pajak tangguhan/ lainnya/Credited   
 31 Desember/ Deferred tax (charged) to other 31 Desember/  
 December 31,  benefits comprehensive December 31,  
 2016 (expenses) income 2017  
Liabilitas imbalan kerja  21.246.649 19.054.476 11.796.968 52.098.093 Employee benefit liabilities 

Jumlah 21.246.649 19.054.476 11.796.968 52.098.093 Total 
 

   Dikreditkan   
   (dibebankan)   
   ke penghasilan   
  Manfaat (beban) komprehensif   
  pajak tangguhan/ lainnya/Credited   
 31 Desember/ Deferred tax (charged) to other 31 Desember/  
 December 31,  benefits comprehensive December 31,  
 2015 (expenses) income 2016  
Liabilitas imbalan kerja  9.384.305 9.557.513 2.304.831 21.246.649 Employee benefit liabilities 

Jumlah 9.384.305 9.557.513 2.304.831 21.246.649 Total 
 

 e. Program pengampunan pajak   e. Tax amnesty program 
       
  Pada tahun 2017, Perusahaan telah mengikuti program 

pengampunan pajak dengan mengakui aset tambahan berupa 
kas sebesar Rp375.000.000 dengan beban pajak yang 
dibayarkan sebesar Rp1.875.000 dan telah memperoleh surat 
keterangan No. KET-9867/PP/WPJ.15/2017 tanggal 30 Maret 
2017 (catatan 20).  

   In 2017, the Company has been following the tax amnesty 
program by recognizing additional assets form cash 
amounting Rp375,000,000 with expenses tax paid 
Rp1.875.000 and has obtained certificate No. KET-
9867/PP/WPJ.15/2017 dated March 30, 2017 (note 20). 

 
17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA  17. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES 

 
 Besarnya imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan peraturan yang 

berlaku, yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 
Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan yang dibentuk atas liabilitas 
imbalan pasca kerja jangka panjang tersebut. 

  The amount of post-employment benefits is determined based on 
Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding has 
been formed on the long-term post employement benefits 
liabilities. 

     
 Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang dilakukan 

oleh Aktuaris Independen pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 
dan 2016, masing masing dilakukan oleh PT Kompujasa Aktuaria 
Indonesia dengan laporan No. 177/TEK-AI/I/2019 tanggal 29 
Januari 2019. 

  The calculation of long-term post-employment benefit liabilities 
conducted by the Independent Actuary on December 31, 2018, 
2017 and 2016, respectively performed by PT Kompujasa 
Aktuaria Indonesia with report No. 177/TEK-AI/I/ /2019 dated 
January 29, 2019. 

 
 Asumsi-asumsi aktuaria utama yang digunakan dalam perhitungan 

imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut: 
  The principal assumptions used in the valuation of the long-term 

employee benefits are as follows: 
 

  2018 2017 2016  
 Tingkat diskonto 8,50% 7,30% 8,50% Discount rate per annum 
 Kenaikan gaji rata-rata per tahun 10% 10% 10% Salary increase rate per year 
 Usia pensiun normal 55 55 55 Profit before income tax 
 Tingkat mortalitas TMI – 2011 TMI – 2011 TMI – 2011 Mortality rate 
 Usia pensiun normal 55 tahun 55 tahun 55 tahun Normal retirement age 

 
 Rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal 31 

Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: 
  Reconciliation of present value of defined benefit liabilities as of  

December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows: 
 

  2018 2017 2016  
 Nilai kini kewajiban imbalan pasti 208.392.371 84.986.594 37.537.220 Present value of long-term employee 
 Beban jasa kini 33.433.535 68.994.045 35.039.388 Current service cost 
 Beban bunga 15.212.643 7.223.860 3.190.664 Interest cost 
 (Keuntungan) kerugian aktuaria (122.161.506) 47.187.872 9.219.322 (Gain) loss actuaria 
  134.877.043 208.392.371 84.986.594  
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16. PERPAJAKAN (lanjutan)  16. TAXATION (continued) 
 

 d. Pajak tangguhan (lanjutan)   d. Diferred tax (continued) 
 

   Dikreditkan   
   (dibebankan)   
   ke penghasilan   
  Manfaat (beban) komprehensif   
  pajak tangguhan/ lainnya/Credited   
 31 Desember/ Deferred tax (charged) to other 31 Desember/  
 December 31,  benefits comprehensive December 31,  
 2016 (expenses) income 2017  
Liabilitas imbalan kerja  21.246.649 19.054.476 11.796.968 52.098.093 Employee benefit liabilities 

Jumlah 21.246.649 19.054.476 11.796.968 52.098.093 Total 
 

   Dikreditkan   
   (dibebankan)   
   ke penghasilan   
  Manfaat (beban) komprehensif   
  pajak tangguhan/ lainnya/Credited   
 31 Desember/ Deferred tax (charged) to other 31 Desember/  
 December 31,  benefits comprehensive December 31,  
 2015 (expenses) income 2016  
Liabilitas imbalan kerja  9.384.305 9.557.513 2.304.831 21.246.649 Employee benefit liabilities 

Jumlah 9.384.305 9.557.513 2.304.831 21.246.649 Total 
 

 e. Program pengampunan pajak   e. Tax amnesty program 
       
  Pada tahun 2017, Perusahaan telah mengikuti program 

pengampunan pajak dengan mengakui aset tambahan berupa 
kas sebesar Rp375.000.000 dengan beban pajak yang 
dibayarkan sebesar Rp1.875.000 dan telah memperoleh surat 
keterangan No. KET-9867/PP/WPJ.15/2017 tanggal 30 Maret 
2017 (catatan 20).  

   In 2017, the Company has been following the tax amnesty 
program by recognizing additional assets form cash 
amounting Rp375,000,000 with expenses tax paid 
Rp1.875.000 and has obtained certificate No. KET-
9867/PP/WPJ.15/2017 dated March 30, 2017 (note 20). 

 
17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA  17. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES 

 
 Besarnya imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan peraturan yang 

berlaku, yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 
Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan yang dibentuk atas liabilitas 
imbalan pasca kerja jangka panjang tersebut. 

  The amount of post-employment benefits is determined based on 
Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding has 
been formed on the long-term post employement benefits 
liabilities. 

     
 Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang dilakukan 

oleh Aktuaris Independen pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 
dan 2016, masing masing dilakukan oleh PT Kompujasa Aktuaria 
Indonesia dengan laporan No. 177/TEK-AI/I/2019 tanggal 29 
Januari 2019. 

  The calculation of long-term post-employment benefit liabilities 
conducted by the Independent Actuary on December 31, 2018, 
2017 and 2016, respectively performed by PT Kompujasa 
Aktuaria Indonesia with report No. 177/TEK-AI/I/ /2019 dated 
January 29, 2019. 

 
 Asumsi-asumsi aktuaria utama yang digunakan dalam perhitungan 

imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut: 
  The principal assumptions used in the valuation of the long-term 

employee benefits are as follows: 
 

  2018 2017 2016  
 Tingkat diskonto 8,50% 7,30% 8,50% Discount rate per annum 
 Kenaikan gaji rata-rata per tahun 10% 10% 10% Salary increase rate per year 
 Usia pensiun normal 55 55 55 Profit before income tax 
 Tingkat mortalitas TMI – 2011 TMI – 2011 TMI – 2011 Mortality rate 
 Usia pensiun normal 55 tahun 55 tahun 55 tahun Normal retirement age 

 
 Rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal 31 

Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: 
  Reconciliation of present value of defined benefit liabilities as of  

December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows: 
 

  2018 2017 2016  
 Nilai kini kewajiban imbalan pasti 208.392.371 84.986.594 37.537.220 Present value of long-term employee 
 Beban jasa kini 33.433.535 68.994.045 35.039.388 Current service cost 
 Beban bunga 15.212.643 7.223.860 3.190.664 Interest cost 
 (Keuntungan) kerugian aktuaria (122.161.506) 47.187.872 9.219.322 (Gain) loss actuaria 
  134.877.043 208.392.371 84.986.594  
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17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)  17. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (lanjutan) 
 

 Beban imbalan pasca-kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: 

  The post-employment benefits costs for the years ended December 
31, 2018, 2017 and 2016 are as follows: 

 
  2018 2017 2016  
 Beban jasa kini 33.433.535 68.994.045 35.039.388 Present service costs 
 Beban bunga 15.212.643 7.223.860 3.190.664 Interest cost 
  48.646.178 76.217.905 38.230.052  

 
 Rekonsiliasi nilai keuntungan (kerugian) aktuaria pada tanggal 31 

Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: 
  Reconciliation of actuary gain (loss) as of December 31, 2018, 

2017 and 2016 are as follows: 
 

  2018 2017 2016  
 Saldo awal (56.407.194) (9.219.322) - Beginning balance 
 Keuntungan (kerugian) aktuaria 122.161.506 (47.187.872) (9.219.322) Actuaria gain (loss) 
  65.754.312 (56.407.194) (9.219.322)  

 
 Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada 

tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut: 
  Quantitative sensitivity analysis for significant assumptions on the 

date of December 31, 2018 are as follows: 
 

  Tingkat diskonto/ Discount rate  
  1% Kenaikan/ 

Increase 
1% Penurunan/ 

Decrease 
 

 Tingkat sensitivitas 9,50% 7,50% Sensitivity rate 
 Dampak kewajiban manfaat pasti (106.096.040) (173.255.048) The impact of defined benefit obligations 

 
18. UTANG NON USAHA - PIHAK BERELASI  18. NON TRADE PAYABLES - RELATED PARTY  

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
  2018 2017 2016  
 PT Davest Artha Propertindo 502.000.000 - - PT Davest Artha Propertindo 
 Hendra David 100.000.000 - 60.525.851.203 Hendra David 
 Selvy Hamzano - - 931.122.583 Selvy Hamzano 
  602.000.000 - 61.456.973.786  

 
 Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan PT Davest Artha 

Propertindo pada tanggal 19 Februari 2018 utang non-usaha ini 
akan diselesaikan pada tanggal 12 Agustus 2019, dan tidak 
dikenakan bunga. 

  Based on the agreement the Company with PT Davest Artha 
Propertindo  on February 19, 2018, this non trade payable will be 
completed by dated August 12, 2019, and not subject to interest. 

     
 

19. MODAL SAHAM  19. SHARE CAPITAL 
 

 Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 
tanggal 28 maret 2018 oleh Aisyah Ratu Juliana Siregar, SH., 
M.Kn., notaris di Sukabumi, modal ditempatkan dan disetor penuh 
yang semula sebesar Rp101.201.000.000 menjadi sebesar 
Rp114.351.000.000. Perubahan anggaran dasar Perusahaan telah 
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia 
dengan Surat Keputusan No. AHU-0044314.AH.01.11 tahun 2018 
tanggal 28 Maret 2018, dengan perincian per 31 Desember 2018 
adalah sebagai berikut: 

  Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
36 dated 28 March 2018 by Aisyah Ratu Juliana Siregar, SH., 
M.Kn., a notary in Sukabumi, the initial issued and fully paid 
capital amounting to Rp101,201,000,000 becomes 
Rp114,351,000,000. Amendments to the Company's articles of 
association have been approved by the Minister of Law and 
Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-
0044314.AH.01.11 in 2018 dated March 28, 2018, with details as 
of December 31, 2018 as follows: 

 
 31 Desember/December 31, 2018  

 Jumlah saham Persentase   
 ditempatkan dan kepemilikan/   
 disetor penuh/ Percentage of  Jumlah/  

Pemegang Saham Issued and fully paid ownership (%) Total Name of Stockholder 
PT Davest Investama Mandiri 1.001.000.000   87,54 100.100.000.000 PT Davest Investama Mandiri 
PT Anugerah Indonesia Sejahtera 131.500.000   11,50 13.150.000.000 PT Anugerah Indonesia Sejahtera 
PT Anugerah Berkat Abadindo 11.000.000    0,96 1.100.000.000 PT Anugerah Berkat Abadindo 
Edwin Hosan 10.000    0,00 1.000.000 Edwin Hosan 
 1.143.510.000 100 114.351.000.000  
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19.  MODAL SAHAM (lanjutan)  19.  SHARE CAPITAL (continued) 
 
 

 Berdasarkan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 
29 Desember 2017 oleh Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH., 
M.Kn., notaris di Gowa - Sulawesi Selatan, modal dasar 
Perusahaan meningkat dari semula berjumlah Rp2.000.000.000 
menjadi sebesar Rp400.000.000.000, yang semula terdiri dari 
2.000 lembar saham menjadi 4.000.000.000 lembar saham, dengan 
nilai nominal yang semula Rp1.000.000 menjadi Rp100. Modal 
ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 
Rp1.000.000.000 menjadi sebesar Rp101.201.000.000. Perubahan 
anggaran dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 
AHU-0001230.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018, 
dengan perincian per 31 Desember 2017.  

  Based on the Decision Meeting of Shareholders No. 10 dated 29 
December 2017 by Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH., M.Kn., 
a notary in Gowa - Sulawesi Selatan, the Company's authorized 
capital increased from Rp2,000,000,000 to Rp400,000,000,000, 
which originally consisted of 2.000 shares to 4,000,000,000 
shares, with a nominal value which was originally Rp1,000,000 to 
Rp100. The initial issued and fully paid capital amounting to 
Rp1,000,000,000 becomes Rp101,201,000,000. Amendments to the 
Company's articles of association have been approved by the 
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in 
Decree No. AHU-0001230.AH.01.02 in 2018 dated January 19 
2018, with details as of December 31, 2017.  

     
 Berdasarkan Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang 

Saham Diluar Rapat Pemegang Saham No. 04 tanggal 26 Maret 
2018 oleh Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH., MKn., Notaris di 
Gowa – Sulawesi Selatan, penyetoran modal tidak sepenuhnya 
dilakukan dengan utang tunai melainkan dengan cara konversi 
utang Perusahaan kepada pemegang saham dengan rincian Hendra 
David sebesar Rp99.600.000.000 dan Selvy Hamzano sebesar 
Rp600.000.000 dan setoran uang tunai dari Edwin Hosan sebesar 
Rp1.000.000, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai 
berikut: 

  Based on the Joint Declaration of All Shareholders Outside the 
Shareholders' Meeting No. 04 dated 26 March 2018 by Soewandi 
Michael Barya Sugiyo, SH., MKn., Notary in Gowa - South 
Sulawesi, capital deposits were not fully carried out with cash 
debt but by converting the Company's debt to shareholders with 
Hendra David details of Rp99,600,000. 000 and Selvy Hamzano 
for IDR 600,000,000 and cash deposits from Edwin Hosan of IDR 
1,000,000, so the composition of shareholders is as follows: 

 
 31 Desember/December 31, 2017  

 Jumlah saham Persentase   
 ditempatkan dan kepemilikan/   
 disetor penuh/ Percentage of  Jumlah/  

Pemegang Saham Issued and fully paid ownership (%) Total Name of Stockholder 
Hendra David 1.001.000.000 98,912 100.100.000.000 Hendra David 
Selvy Hamzano 11.000.000 1,087 1.100.000.000 Selvy Hamzano 
Edwin Hosan 10.000    0,001 1.000.000 Edwin Hosan 
 1.012.010.000 100 101.201.000.000  

 
 Berdasarkan akta No. 01 tanggal 7 Januari 2013 oleh Soewandi 

Michael Barya Sugiyo, SH., M.Kn., notaris di Gowa - Sulawesi 
Selatan, modal dasar Perusahaan sebesar Rp2.000.000.000 yang 
terdiri dari 2.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Modal 
ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.000.000.000 

  Based on the deed No. 01 dated 7 January 2013 by Soewandi 
Michael Barya Sugiyo, SH., M.Kn., a notary in Gowa-Sulawesi 
Selatan, , the Company authorized capital is amount of 
Rp2,000,000,000 consist of 2,000 shares at nominal Rp1,000,000. 
Issued and paid up capital is amount of Rp1.000.000.000 

 
 31 Desember/December 31, 2016  

 Jumlah saham Persentase   
 ditempatkan dan kepemilikan/   
 disetor penuh/ Percentage of  Jumlah/  

Pemegang Saham Issued and fully paid ownership (%) Total Name of Stockholder 
Hendra David 500   50 500.000.000 Hendra David 
Selvy Hamzano 500   50 500.000.000 Selvy Hamzano 
 1.000 100 1.000.000.000  

 
20. TAMBAHAN MODAL DISETOR  20. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL 

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
  2018 2017 2016  
 Aset pengampunan pajak 375.000.000 375.000.000 - Tax amnesty assets 
 Uang muka setoran modal - 2.300.000.000 - Paid in capital advance 
  375.000.000 2.675.000.000 -  

 
 Akun tambahan modal disetor atas pengampunan pajak sesuai 

dengan surat keputusan No.KET-9867/PP/WPJ.15/2017, tanggal 
30 Maret 2017 berupa kas sebesar Rp375.000.000 (catatan 16e). 

  This account additional paid-in capital on tax amnesty as of 
decree No.KET-9867/PP/WPJ.15/2017, dated March 30, 2017  
cash amounted to Rp375,000,000 (note 16e). 

 
 Uang muka setoran modal merupakan penerimaan uang dari        

PT Anugerah Indonesia Sejahtera sebagai setoran modal pada 
tahun 2017 dan telah direklasifikasikan sebagai setoran modal 
Perusahaan pada tahun 2018.  

  Advance payment of capital represents receipt of money from      
PT Anugerah Indonesia Sejahtera as a capital deposit in 2017 and 
has been reclassified as the Company capital deposit in 2018. 
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19.  MODAL SAHAM (lanjutan)  19.  SHARE CAPITAL (continued) 
 
 

 Berdasarkan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 
29 Desember 2017 oleh Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH., 
M.Kn., notaris di Gowa - Sulawesi Selatan, modal dasar 
Perusahaan meningkat dari semula berjumlah Rp2.000.000.000 
menjadi sebesar Rp400.000.000.000, yang semula terdiri dari 
2.000 lembar saham menjadi 4.000.000.000 lembar saham, dengan 
nilai nominal yang semula Rp1.000.000 menjadi Rp100. Modal 
ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 
Rp1.000.000.000 menjadi sebesar Rp101.201.000.000. Perubahan 
anggaran dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 
AHU-0001230.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018, 
dengan perincian per 31 Desember 2017.  

  Based on the Decision Meeting of Shareholders No. 10 dated 29 
December 2017 by Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH., M.Kn., 
a notary in Gowa - Sulawesi Selatan, the Company's authorized 
capital increased from Rp2,000,000,000 to Rp400,000,000,000, 
which originally consisted of 2.000 shares to 4,000,000,000 
shares, with a nominal value which was originally Rp1,000,000 to 
Rp100. The initial issued and fully paid capital amounting to 
Rp1,000,000,000 becomes Rp101,201,000,000. Amendments to the 
Company's articles of association have been approved by the 
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in 
Decree No. AHU-0001230.AH.01.02 in 2018 dated January 19 
2018, with details as of December 31, 2017.  

     
 Berdasarkan Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang 

Saham Diluar Rapat Pemegang Saham No. 04 tanggal 26 Maret 
2018 oleh Soewandi Michael Barya Sugiyo, SH., MKn., Notaris di 
Gowa – Sulawesi Selatan, penyetoran modal tidak sepenuhnya 
dilakukan dengan utang tunai melainkan dengan cara konversi 
utang Perusahaan kepada pemegang saham dengan rincian Hendra 
David sebesar Rp99.600.000.000 dan Selvy Hamzano sebesar 
Rp600.000.000 dan setoran uang tunai dari Edwin Hosan sebesar 
Rp1.000.000, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai 
berikut: 

  Based on the Joint Declaration of All Shareholders Outside the 
Shareholders' Meeting No. 04 dated 26 March 2018 by Soewandi 
Michael Barya Sugiyo, SH., MKn., Notary in Gowa - South 
Sulawesi, capital deposits were not fully carried out with cash 
debt but by converting the Company's debt to shareholders with 
Hendra David details of Rp99,600,000. 000 and Selvy Hamzano 
for IDR 600,000,000 and cash deposits from Edwin Hosan of IDR 
1,000,000, so the composition of shareholders is as follows: 

 
 31 Desember/December 31, 2017  

 Jumlah saham Persentase   
 ditempatkan dan kepemilikan/   
 disetor penuh/ Percentage of  Jumlah/  

Pemegang Saham Issued and fully paid ownership (%) Total Name of Stockholder 
Hendra David 1.001.000.000 98,912 100.100.000.000 Hendra David 
Selvy Hamzano 11.000.000 1,087 1.100.000.000 Selvy Hamzano 
Edwin Hosan 10.000    0,001 1.000.000 Edwin Hosan 
 1.012.010.000 100 101.201.000.000  

 
 Berdasarkan akta No. 01 tanggal 7 Januari 2013 oleh Soewandi 

Michael Barya Sugiyo, SH., M.Kn., notaris di Gowa - Sulawesi 
Selatan, modal dasar Perusahaan sebesar Rp2.000.000.000 yang 
terdiri dari 2.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Modal 
ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.000.000.000 

  Based on the deed No. 01 dated 7 January 2013 by Soewandi 
Michael Barya Sugiyo, SH., M.Kn., a notary in Gowa-Sulawesi 
Selatan, , the Company authorized capital is amount of 
Rp2,000,000,000 consist of 2,000 shares at nominal Rp1,000,000. 
Issued and paid up capital is amount of Rp1.000.000.000 

 
 31 Desember/December 31, 2016  

 Jumlah saham Persentase   
 ditempatkan dan kepemilikan/   
 disetor penuh/ Percentage of  Jumlah/  

Pemegang Saham Issued and fully paid ownership (%) Total Name of Stockholder 
Hendra David 500   50 500.000.000 Hendra David 
Selvy Hamzano 500   50 500.000.000 Selvy Hamzano 
 1.000 100 1.000.000.000  

 
20. TAMBAHAN MODAL DISETOR  20. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL 

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
  2018 2017 2016  
 Aset pengampunan pajak 375.000.000 375.000.000 - Tax amnesty assets 
 Uang muka setoran modal - 2.300.000.000 - Paid in capital advance 
  375.000.000 2.675.000.000 -  

 
 Akun tambahan modal disetor atas pengampunan pajak sesuai 

dengan surat keputusan No.KET-9867/PP/WPJ.15/2017, tanggal 
30 Maret 2017 berupa kas sebesar Rp375.000.000 (catatan 16e). 

  This account additional paid-in capital on tax amnesty as of 
decree No.KET-9867/PP/WPJ.15/2017, dated March 30, 2017  
cash amounted to Rp375,000,000 (note 16e). 

 
 Uang muka setoran modal merupakan penerimaan uang dari        

PT Anugerah Indonesia Sejahtera sebagai setoran modal pada 
tahun 2017 dan telah direklasifikasikan sebagai setoran modal 
Perusahaan pada tahun 2018.  

  Advance payment of capital represents receipt of money from      
PT Anugerah Indonesia Sejahtera as a capital deposit in 2017 and 
has been reclassified as the Company capital deposit in 2018. 
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21. KEPENTINGAN NON PENGENDALI  21. NON-CONTROLLING INTEREST 
 

 Kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anaknya 
merupakan bagian pemegang saham minoritas atas aset bersih 
entitas anaknya yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh 
Perusahaan. 

  Non-controlling interests in net assets of Subsidiaries represent 
the share of minority shareholders in the net assets of subsidiaries 
that are not wholly owned by the Company. 

 
  2018 2017 2016  
 Modal saham 2.000 2.000 - Capital stock 
 Rugi tahun berjalan (33) - - Net loss current year 
  1.967 2.000 -  

 
22. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN  22. BASIC AND DILUTED EARNING PER SHARE 

 
 Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian adalah sebagai 

berikut: 
  The calculation of basic and diluted earning per share are as 

follows: 
 

  2018 2017 2016  
 Laba (rugi) bersih untuk 

perhitungan laba 
per saham dasar dan dilusian 

11.339.333.931 10.912.043.353 3.578.705.456 Income (loss) for  
computation of basic and diluted 

earning per share 
 Jumlah rata-rata 

tertimbang saham 
biasa  untuk perhitungan laba 
per saham dasar 

828.650.000 5.516.030 1.000 Weighted average 
 number of ordinary shares for 

computation of basic earning per 
share 

      
 Penyesuaian untuk 

Perhitungan laba per saham 
dilusian 

314.860.000 1.006.493.970 10.000.000 Adjustment for calculation 
of diluted earnings per share 

 Laba (rugi) per saham dasar yang 
dapat diatribusikan kepada 
entitas induk 

  13,68 1.978,24 3.578.705,46 Basic income (loss) per share 
 attributable to the owner of 

parent entity 
      
 Laba (rugi) per saham dilusian 

yang dapat diatribusikan kepada 
entitas induk 

   9,92   10,84  357,87 Diluted income (loss) per share 
 attributable to the owner of 

parent entity 
 

23. PENJUALAN  23. SALES 
 

 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 
 

  2018 2017 2016  
 PLN Prabayar 5.772.763.351.250 5.463.040.226.397 2.142.416.759.082 PLN Prepaid 
 PLN Pascabayar 178.486.762.412 41.916.565.364 5.197.506.958 PLN Postpaid 
 PLN Nontaglist 46.538.652.777 125.882.209 47.965.286 PLN Nontaglist 
 Lainnya 5.590.057.101 472.044.900 - Others 
  6.003.378.823.540 5.505.554.718.870 2.147.662.231.326  

 
 Seluruh penjualan Perusahaan merupakan pendapatan dari pihak 

ketiga. 
  Total Company’s sales represent from third parties. 

     
 Pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat penjualan 

bersih kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah 
pendapatan bersih. 

  For the year ended December 31, 2018, 2017 and 2016, there are 
no revenues from one customer exceeded 10% of total net 
revenues. 

 

24. BEBAN POKOK PENDAPATAN  24. COST OF GOODS SOLD 
 

 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 
 

  2018 2017 2016  
      
 PLN Prabayar 5.752.597.717.065 5.430.062.064.359 2.115.616.078.202 PLN Prepaid 
 PLN Pascabayar 174.975.939.638 36.233.016.276 5.139.685.496 PLN Postpaid 
 PLN Nontaglist 46.143.400.596 124.749.269 47.431.680 PLN Nontaglist 
 Potongan tunai 4.289.027.719 16.598.969.450 17.449.634.783 Cash Back 
  5.978.006.085.018 5.483.018.799.354 2.138.252.830.161  

 
 Pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat beban 

pokok pendapatan bersih kepada satu pelanggan yang melebihi 
10% dari jumlah pendapatan bersih. 

  For the year ended December 31, 2018, 2017 and 2016, there are 
no cost of goods sold from one customer exceeded 10% of total net 
revenues. 



180

PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 
DAN ENTITAS ANAK 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
(LANJUTAN) 

PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
(CONTINUED) 

AS OF AND FOR THE YEAR ENDED 
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016 

(Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 
 

- 44 - 
   

25. BEBAN USAHA  25. OPERATING EXPENSES 
 

 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 
 

  2018 2017 2016  
  Penjualan     Sales 
 Pemasaran 137.638.770 4.637.900 163.751.181 Marketing 
 Acara - - 60.730.000 Event 
  137.638.770 4.637.900 224.481.181  
      
  Umum dan Administrasi     General and Administrative 
 Amortisasi 4.055.386.505 4.097.053.172 2.893.837.672 Amortization 
 Audit dan pajak 2.601.321.623 2.378.591.952 - Audit and tax 
 Gaji, upah dan tunjangan 1.557.478.342 835.521.751 1.253.620.208 Payroll, wages and allowances 
 Sewa 438.025.591 104.445.602 310.010.944 Rent 
 Koneksi dan konten 215.283.519 116.872.738 176.734.958 Connection and content 
 Lawyer dan konsultan 208.523.850 - - Lawyer and consultant 
 Listrik, air dan telepon 78.870.183 18.943.049 18.471.684 Electrical, water telephone 
 Perbaikan dan perawatan   72.788.349 - - Maintenance & repair building 
 gedung     
 Tenaga ahli 62.660.000 3.000.000 428.702.438 Consultant 
 Imbalan kerja 48.646.178 76.217.905 38.230.052 Employee Benefit 
 Telekomunikasi dan lisensi 39.574.818 37.241.926 71.620.008 Communication and Licence 
 Peralatan kantor 19.279.192 29.501.613 46.890.068 Office utilities 
 Penyusutan 19.129.502 120.593.460 218.906.021 Depreciation 
 Cetakan dan ATK 31.013.610 1.140.500 3.124.700 Stationery 
 Jamuan dan entertainment 27.941.344 11.282.571 7.052.400 Entertainment 
 Pengiriman dan transportasi 17.238.986 1.715.500 7.295.467 Courir and transportation 
 Operasional lainnya 32.504.559 40.126.945 15.193.144 Other Operational 
  9.525.666.151 7.872.248.684 5.489.689.764  
  9.663.304.921 7.876.886.584 5.714.170.945  

 
26. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN  26. OTHER INCOME (EXPENSES) 

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
  2018 2017 2016  
 Pendapatan    Income 
 Jasa giro  4.353.189 71.348.316 50.874.525 Interest bank 
 Pendapatan lainnya - 152.134.441 - Other income 
 Beban    Expenses 
 Bunga jasa giro (6.436.112) (33.308.301) (14.386.687) Interest bank expenses 
 Beban bunga bank (564.660.526) (31.997.300) (48.854.766) Bank interest expenses 
 Beban administrasi bank (6.146.550) (35.691.756) (60.691.581) Bank administration expenses 
 Beban lainnya - (252.149.205) - Other expenses 
  (572.889.999) (129.663.805) (73.058.509)  

 
27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 

KEUANGAN 
 27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND 

POLICIES 
 

 Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari 
instrumen keuangan Grup adalah risiko pasar (yaitu risiko suku 
bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kebijakan akan 
pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara 
signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter 
perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun 
internasional. Direksi Grup menelaah dan menyetujui kebijakan 
risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola 
risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini. 

  Potential risks arising from the Group‟s financial instruments 
relates to market risk (interest rate risk), credit risk and liquidity 
risk. Policies of the importance of managing the risk level has 
increased significantly considering changes of several parameters 
and volatility of financial markets both in Indonesia and 
international. The Group‟s Director reviews and approves risk 
policies covering the risk tolerance in the strategy to manage the 
risks which are summarized below. 

 
 Risiko Pasar   Market Risk 
     
 Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa 

depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena 
perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, 
terutama risiko suku bunga. 

  Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a 
financial instrument will fluctuate because of changes in market 
prices. The Group is affected by market risks, especially interest 
rate risk. 
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25. BEBAN USAHA  25. OPERATING EXPENSES 
 

 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 
 

  2018 2017 2016  
  Penjualan     Sales 
 Pemasaran 137.638.770 4.637.900 163.751.181 Marketing 
 Acara - - 60.730.000 Event 
  137.638.770 4.637.900 224.481.181  
      
  Umum dan Administrasi     General and Administrative 
 Amortisasi 4.055.386.505 4.097.053.172 2.893.837.672 Amortization 
 Audit dan pajak 2.601.321.623 2.378.591.952 - Audit and tax 
 Gaji, upah dan tunjangan 1.557.478.342 835.521.751 1.253.620.208 Payroll, wages and allowances 
 Sewa 438.025.591 104.445.602 310.010.944 Rent 
 Koneksi dan konten 215.283.519 116.872.738 176.734.958 Connection and content 
 Lawyer dan konsultan 208.523.850 - - Lawyer and consultant 
 Listrik, air dan telepon 78.870.183 18.943.049 18.471.684 Electrical, water telephone 
 Perbaikan dan perawatan   72.788.349 - - Maintenance & repair building 
 gedung     
 Tenaga ahli 62.660.000 3.000.000 428.702.438 Consultant 
 Imbalan kerja 48.646.178 76.217.905 38.230.052 Employee Benefit 
 Telekomunikasi dan lisensi 39.574.818 37.241.926 71.620.008 Communication and Licence 
 Peralatan kantor 19.279.192 29.501.613 46.890.068 Office utilities 
 Penyusutan 19.129.502 120.593.460 218.906.021 Depreciation 
 Cetakan dan ATK 31.013.610 1.140.500 3.124.700 Stationery 
 Jamuan dan entertainment 27.941.344 11.282.571 7.052.400 Entertainment 
 Pengiriman dan transportasi 17.238.986 1.715.500 7.295.467 Courir and transportation 
 Operasional lainnya 32.504.559 40.126.945 15.193.144 Other Operational 
  9.525.666.151 7.872.248.684 5.489.689.764  
  9.663.304.921 7.876.886.584 5.714.170.945  

 
26. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN  26. OTHER INCOME (EXPENSES) 

 
 Akun ini terdiri dari:   This account consists of: 

 
  2018 2017 2016  
 Pendapatan    Income 
 Jasa giro  4.353.189 71.348.316 50.874.525 Interest bank 
 Pendapatan lainnya - 152.134.441 - Other income 
 Beban    Expenses 
 Bunga jasa giro (6.436.112) (33.308.301) (14.386.687) Interest bank expenses 
 Beban bunga bank (564.660.526) (31.997.300) (48.854.766) Bank interest expenses 
 Beban administrasi bank (6.146.550) (35.691.756) (60.691.581) Bank administration expenses 
 Beban lainnya - (252.149.205) - Other expenses 
  (572.889.999) (129.663.805) (73.058.509)  

 
27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 

KEUANGAN 
 27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND 

POLICIES 
 

 Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari 
instrumen keuangan Grup adalah risiko pasar (yaitu risiko suku 
bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kebijakan akan 
pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara 
signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter 
perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun 
internasional. Direksi Grup menelaah dan menyetujui kebijakan 
risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola 
risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini. 

  Potential risks arising from the Group‟s financial instruments 
relates to market risk (interest rate risk), credit risk and liquidity 
risk. Policies of the importance of managing the risk level has 
increased significantly considering changes of several parameters 
and volatility of financial markets both in Indonesia and 
international. The Group‟s Director reviews and approves risk 
policies covering the risk tolerance in the strategy to manage the 
risks which are summarized below. 

 
 Risiko Pasar   Market Risk 
     
 Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa 

depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena 
perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, 
terutama risiko suku bunga. 

  Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a 
financial instrument will fluctuate because of changes in market 
prices. The Group is affected by market risks, especially interest 
rate risk. 
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27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND 
POLICIES (continued) 

 
 Risiko Suku Bunga   Interest Rate Risk 
     
 Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas 

kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan 
terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup 
yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank 
dan setara kas, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya 
dan utang bank jangka pendek. 

  Interest rate risk is the risk in terms of fair value or future 
contractual cash flows of a financial instrument will be affected 
due to changes in market interest rates. Exposure of the Group to 
interest rate risk is mainly related to bank and cash equivalents, 
restricted time deposits and short-term bank loans. 

 
 Grup memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan 

ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang 
paling menguntungkan Grup secara tepat waktu. Manajemen tidak 
menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini. 

  The Group closely monitor fluctuations in market interest rates 
and market expectations so that they can take the most profitable 
steps for the Group in a timely manner. Management does not 
consider the need for interest rate swaps at this time. 

     
 Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, 

atas aset dan liabilitas keuangan Grup yang terkait risiko suku 
bunga: 

  The following table is the carrying amount, by maturity, on the 
Group's financial assets and liabilities related to interest rate 
risk: 

     
 Risiko Kredit   Credit Risk 
     
 Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan 

memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau 
kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Grup 
dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari 
aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank, transaksi valuta 
asing, dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit terutama 
berasal dari bank dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain 
dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaanya. 

  Credit risk is the risk that a third party failed to discharge its 
obligation based on financial instrument or customer contract, 
which will incur a financial loss. The Group is exposed to credit 
risk arising from its operating activities and from its financing 
activities, include deposits with banks, foreign exchange 
transactions, and other financial instruments. Credit risk arises 
mainly from banks and cash equivalents, trade receivables, other 
receivables and restricted time deposits. 

     
 Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan piutang lain-lain 

dikelola oleh manajemen Grup sesuai dengan kebijakan, prosedur, 
dan pengendalian dari Grup yang berhubungan dengan pengelolaan 
risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain. Batasan kredit 
ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian 
secara internal. Saldo piutang dimonitor secara teratur oleh 
manajemen Grup. 

  Credit risk arise from trade receivables and other receivables 
managed by the management of the Group in accordance with the 
policies, procedures, and control of the Group relating to 
customer credit risk management and other receivables. Credit 
limits are determined for all customers based on internal 
assessment criteria. The receivables is monitored regularly by the 
management of the Group. 

     
 Risiko kredit juga timbul dari bank dan setara kas dan simpanan-

simpanan di bank dan institusi keuangan. Untuk memitigasi risiko 
kredit, Grup menempatkan bank dan setara kas pada institusi 
keuangan yang terpercaya. 

  Credit risk also arises from banks and deposits with banks and 
financial institutions. To mitigate the credit risk, the Group places 
its banks and cash equivalents with reputable financial 
institutions. 

     
 Grup melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui 

dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan 
yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui 
prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang 
dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan 
nilai piutang. 

  The Group conducts business relationships only with recognized 
and credible parties. The Group has policy to go through 
customers credit verification procedures. In addition, the amounts 
of receivables are monitored continuously to reduce the risk for 
impairment. 

     
 Risiko Likuiditas   Liquidity Risk 
     
 Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Grup tidak bisa 

memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan 
evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (cash-in) 
dan kas keluar (cash-out) untuk memastikan tersedianya dana 
untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh 
tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas 
jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh 
dari penjualan kepada pelanggan. 

  Liquidity risk is the risk when the Group is unable to meet its 
obligations when it is due. The management evaluates and 
monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the 
availability of fund to settle the due obligation. In general, the 
fund needed for settlement of current and long - term liabilities is 
obtained from sales activities to customers. 
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28. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI  28. NATURE OF RELATIONSHIP TRANSACTION WITH 
RELATED PARTIES  

 
 Grup melakukan transaksi usaha dengan pihak berelasi. Transaksi 

dengan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah 
sebagai berikut : 

  The group has engaged in trade on other transaction with relation 
parties. Significant transaction and balances with related parties 
are as follows: 

 

Pihak berelasi/ Hubungan/  Sifat transaksi/ 
Related parties Relationship Nature of Transaction 

Hendra David Pemegang saham/Shareholders Piutang lain-lain (Catatan 6), Utang non-
usaha (catatan 6)/Other receivable (Notes 

18), Non-trade payable (Notes 18) 
PT Davest Artha Propertindo Afiliasi/Afiliation Utang non-usaha (Catatan 18)/Non-trade 

payable (Notes 18) 
Selvy Hamzano Pemegang saham/Shareholders Utang pinjaman/ loan 

 

  Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi    Transactions and balances with related parties 
  Perusahaan mempunyai saldo piutang lain-lain pihak berelasi 

sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 6 atas laporan 
keuangan. Persentase terhadap total aset adalah sebagai 
berikut 

   The Company has a balance of other receivables with 
related parties as disclosed in Note 6 to financial 
statements. Percentage of total assets is as follows: 

 
 2018 2017 2016  
Jumlah piutang pihak berelasi 7.829.808.978 10.769.795.744 - Total due from related parties 

(Catatan 6)    (Note 6) 
     

Jumlah aset 184.497.238.229 141.271.231.749 78.285.601.444 Total assets 
     
% terhadap jumlah aset 0,04% 0,08% 0,00% % of total assets 
     
Jumlah utang pihak berelasi 602.000.000 - 61.456.973.786 Total due to related parties 

(Catatan 18)    (Note 18) 
     

Jumlah aset 184.497.238.229 - 78.285.601.444 Total assets 
     
% terhadap jumlah aset 0,33% - 78,50% % of total assets 

 
  Manajemen berkeyakinan bahwa piutang pihak berelasi dapat 

tertagih, sehingga tidak diperlukan adanya cadangan kerugian 
penurunan nilai.   

   Management believe that all the due from related parties 
can be collected. Hence there is no  impairment provision. 

 
29. INFORMASI SEGMEN  29. SEGMENT INFORMATION 

 
 Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang 

digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka 
mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, 
Perusahaan saat ini melakukan kegiatan usaha bidang konstruksi 
dan jasa konsultasi manajemen di bidang teknologi informasi. 
Berikut ini adalah segmen operasi berdasarkan segmen geografis: 

  The segment reported operations in accordance with the 
information used by decision makers operational in order to 
allocate resources and evaluate performance of a segment of the 
operation the company currently conducting business activities 
construction and management consulting services in the field of 
information technology. The following are operations segments 
based on geographical segments: 

 
  2018  
   

 
 

Sulawesi, Maluku 
dan Papua 

Luar Sulawesi, 
Maluku dan 

Papua/Outside 
Sulawesi, Maluku 

and Papua 

 
 
 
 

Jumlah/Total 

 

 Pendapatan 3.998.266.443.916 2.005.112.379.624 6.003.378.823.540 Revenue 
 Beban pokok pendapatan (3.983.554.235.710) (1.994.451.849.308) (5.978.006.085.018) Cost of goods sold 
 Laba bruto 14.712.208.206 10.660.530.316 25.372.738.522 Gross profit 
 Pendapatan bunga 4.353.189 - 4.353.189 Interest income 
 Beban penjualan (137.638.770) - (137.638.770) Selling expenses 
 Beban umum dan administrasi (9.525.666.151) - (9.525.666.151) General and administrative 
 Beban bunga dan keuangan 

lainnya 
(577.243.187) - (577.243.187) Interest and other financial  

charges 
 Laba sebelum pajak penghasilan 4.476.013.287 10.660.530.316 15.136.543.603 Net income before tax 
 Beban pajak penghasilan (3.797.209.705) - (3.797.209.705) Income tax expenses 
 Laba bersih tahun berjalan 678.803.582 10.660.530.316 11.339.333.898 Net income for the current year 
      
 Aset Segmen 184.497.238.229 - 184.497.238.229 Segment Assets 
 Liabilitas Segmen 34.984.550.334 - 34.984.550.334 Segment Liabilities 
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28. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI  28. NATURE OF RELATIONSHIP TRANSACTION WITH 
RELATED PARTIES  

 
 Grup melakukan transaksi usaha dengan pihak berelasi. Transaksi 

dengan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah 
sebagai berikut : 

  The group has engaged in trade on other transaction with relation 
parties. Significant transaction and balances with related parties 
are as follows: 

 

Pihak berelasi/ Hubungan/  Sifat transaksi/ 
Related parties Relationship Nature of Transaction 

Hendra David Pemegang saham/Shareholders Piutang lain-lain (Catatan 6), Utang non-
usaha (catatan 6)/Other receivable (Notes 

18), Non-trade payable (Notes 18) 
PT Davest Artha Propertindo Afiliasi/Afiliation Utang non-usaha (Catatan 18)/Non-trade 

payable (Notes 18) 
Selvy Hamzano Pemegang saham/Shareholders Utang pinjaman/ loan 

 

  Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi    Transactions and balances with related parties 
  Perusahaan mempunyai saldo piutang lain-lain pihak berelasi 

sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 6 atas laporan 
keuangan. Persentase terhadap total aset adalah sebagai 
berikut 

   The Company has a balance of other receivables with 
related parties as disclosed in Note 6 to financial 
statements. Percentage of total assets is as follows: 

 
 2018 2017 2016  
Jumlah piutang pihak berelasi 7.829.808.978 10.769.795.744 - Total due from related parties 

(Catatan 6)    (Note 6) 
     

Jumlah aset 184.497.238.229 141.271.231.749 78.285.601.444 Total assets 
     
% terhadap jumlah aset 0,04% 0,08% 0,00% % of total assets 
     
Jumlah utang pihak berelasi 602.000.000 - 61.456.973.786 Total due to related parties 

(Catatan 18)    (Note 18) 
     

Jumlah aset 184.497.238.229 - 78.285.601.444 Total assets 
     
% terhadap jumlah aset 0,33% - 78,50% % of total assets 

 
  Manajemen berkeyakinan bahwa piutang pihak berelasi dapat 

tertagih, sehingga tidak diperlukan adanya cadangan kerugian 
penurunan nilai.   

   Management believe that all the due from related parties 
can be collected. Hence there is no  impairment provision. 

 
29. INFORMASI SEGMEN  29. SEGMENT INFORMATION 

 
 Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang 

digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka 
mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, 
Perusahaan saat ini melakukan kegiatan usaha bidang konstruksi 
dan jasa konsultasi manajemen di bidang teknologi informasi. 
Berikut ini adalah segmen operasi berdasarkan segmen geografis: 

  The segment reported operations in accordance with the 
information used by decision makers operational in order to 
allocate resources and evaluate performance of a segment of the 
operation the company currently conducting business activities 
construction and management consulting services in the field of 
information technology. The following are operations segments 
based on geographical segments: 

 
  2018  
   

 
 

Sulawesi, Maluku 
dan Papua 

Luar Sulawesi, 
Maluku dan 

Papua/Outside 
Sulawesi, Maluku 

and Papua 

 
 
 
 

Jumlah/Total 

 

 Pendapatan 3.998.266.443.916 2.005.112.379.624 6.003.378.823.540 Revenue 
 Beban pokok pendapatan (3.983.554.235.710) (1.994.451.849.308) (5.978.006.085.018) Cost of goods sold 
 Laba bruto 14.712.208.206 10.660.530.316 25.372.738.522 Gross profit 
 Pendapatan bunga 4.353.189 - 4.353.189 Interest income 
 Beban penjualan (137.638.770) - (137.638.770) Selling expenses 
 Beban umum dan administrasi (9.525.666.151) - (9.525.666.151) General and administrative 
 Beban bunga dan keuangan 

lainnya 
(577.243.187) - (577.243.187) Interest and other financial  

charges 
 Laba sebelum pajak penghasilan 4.476.013.287 10.660.530.316 15.136.543.603 Net income before tax 
 Beban pajak penghasilan (3.797.209.705) - (3.797.209.705) Income tax expenses 
 Laba bersih tahun berjalan 678.803.582 10.660.530.316 11.339.333.898 Net income for the current year 
      
 Aset Segmen 184.497.238.229 - 184.497.238.229 Segment Assets 
 Liabilitas Segmen 34.984.550.334 - 34.984.550.334 Segment Liabilities 
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29. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)  29. SEGMENT INFORMATION (continued) 
 

  2017  
   

 
 

Sulawesi, Maluku 
dan Papua 

Luar Sulawesi, 
Maluku dan 

Papua/Outside 
Sulawesi, Maluku 

and Papua 

 
 
 
 

Jumlah/Total 

 

 Pendapatan 3.602.999.266.510 1.902.555.452.360 5.505.554.718.870 Revenue 
 Beban pokok pendapatan (3.588.648.723.270) (1.894.370.076.084) (5.483.018.799.354) Cost of goods sold 
 Laba bruto 14.350.543.240 8.185.376.276 22.535.919.516 Gross profit 
 Pendapatan bunga 71.348.316 - 71.348.316 Interest income 
 Beban penjualan (4.637.900) - (4.637.900) Selling expenses 
 Beban umum dan administrasi (7.872.248.684) - (7.872.248.684) General and administrative 
 Beban bunga dan keuangan 

lainnya 
(201.012.121) - (201.012.121) Interest and other financial  

Charges 
 Laba sebelum pajak penghasilan 6.343.992.851 8.185.376.276 14.529.369.127 Net income before tax 
 Beban pajak penghasilan (3.617.325.774) - (3.617.325.774) Income tax expenses 
 Laba bersih tahun berjalan 2.726.667.077 8.185.376.276 10.912.043.353 Net income for the current year 
      
 Aset Segmen 141.271.231.748 - 141.271.231.748 Segment Assets 
 Liabilitas Segmen 14.039.498.886 - 14.039.498.886 Segment Liabilities 

 
  2016  
   

 
 

Sulawesi, Maluku 
dan Papua 

Luar Sulawesi, 
Maluku dan 

Papua/Outside 
Sulawesi, Maluku 

and Papua 

 
 
 
 

Jumlah/Total 

 

 Pendapatan 1.498.826.779.520 648.835.451.806 2.147.662.231.326 Revenue 
 Beban pokok pendapatan (1.490.388.965.265) (647.863.864.896) (2.138.252.830.161) Cost of goods sold 
 Laba bruto 8.437.814.255 971.586.910 9.409.401.165 Gross profit 
 Pendapatan bunga 50.874.525 - 50.874.525 Interest income 
 Beban penjualan (224.481.181 - (224.481.181) Selling expenses 
 Beban umum dan administrasi (5.489.689.764 - (5.489.689.764) General and administrative 
 Beban bunga dan keuangan 

lainnya 
(123.933.034 - (123.933.034) Interest and other financial  

Charges 
 Laba sebelum pajak penghasilan 2.650.584.801 971.586.910 3.622.171.711 Net income before tax 
 Beban pajak penghasilan (43.466.255) - (43.466.255) Income tax expenses 
 Laba bersih tahun berjalan 2.607.118.546 971.586.910 3.578.705.456 Net income for the current year 
      
 Aset Segmen 78.306.848.092  78.306.848.092 Segment Assets 
 Liabilitas Segmen 64.827.769.673 - 64.827.769.673 Segment Liabilities 

 
30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING   30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS 

 
 1. Pada tanggal 9 Januari 2017, Perseroan membuat perjanjian 

tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Produk Multi 
Biller, dengan PT Mitra Pratama Adinata  No. 
01/HDI/PKS/0117. Lingkup dari kerjasama  sebagai berikut 
:  
a.  PT Mitra Pratama Adinata merupakan suatu perusahaan 

yang bergerak dibidang eticket untuk tiket pertunjukan, 
hiburan, transportasi, payment gateway dan juga 
switching provider yang menyediakan sistem transaksi 
elektronik untuk transaksi pembayaran berbagai produk 
biller atau multibiller deangan merk dagang “MPA”. 

  1. On January 9th, 2017, the Company make an agreement 
about the Receipt of Multi Biller Product Payment Services, 
with PT Mitra Pratama Adinata No. 01 / HDI / PKS / 0117. 
The scope from cooperation as follows: 
a. PT Mitra Pratama Adinata is a company engaged in 

eticket for tickets to shows, entertainment, 
transportation, payment gateways and also switching 
providers that provide electronic transaction systems for 
payment transactions of various biller products or 
multibillers and trademarks "MPA". 

  b.  PT Hensel Davest Indonesia Tbk merupakan suatu 
perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak 
dibidang teknologi payment gateway dan switching 
provider sebagai media dan penyedia sistem transaksi 
elektronik untuk dapat melakukan transaksi pembayaran 
berbagai produk biller atau multibiller dengan merk 
dagang “HDI”. 

   b. PT Hensel Davest Indonesia Tbk is a company in the 
form of a Limited Liability Company engaged in the 
technology of payment gateways and switching 
providers as media and electronic transaction system 
providers to be able to make payment transactions for 
various biller or multibiller products under the 
trademark "HDI". 

  c.  Perusahaan dan PT Mitra Pratama Adinata setuju untuk 
melakukan kerjasama tersebut yang berfungsi sebagai 
berikut :  
- Pengelolaan informasi data tagihan jasa Multibiller, 
- Pengelolaan informasi dana hasil penagihan jasa 

Mutibiller, 
- Melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem dari 

waktu ke waktu dan melakukan penanganan gangguan 
yang terjadi dalam sistem. 

   c.  The company and PT Mitra Pratama Adinata agree to 
carry out the collaboration which functions as follows: 
- Management of Multibiller service billing data 

information, 
-  Management of Mutibiller services billing 

information, 
-  Perform system repairs and maintenance from time to 

time and handle the problems that occur in the 
system. 
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30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING  (lanjutan)  30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS 
(continued) 

 
  d. Dalam mewujudkan sistem sebagaimana disebutkan pada 

bagian (c), para pihak sepakat melakukan koordinasi 
kegiatan sebagai berikut :  
- Mengintegrasikan masing-masing sistem jaringan 

komunikasi data dan sistem apikasi Online yang 
dimiliki dan dioperasikannya, 

- Mempersiapkan dan menyediakan tim teknis dan tim 
non teknis yang cukup memadai dan berkompeten. 

   d. In realizing the system as mentioned in section (c), the 
parties agreed to coordinate activities as follows: 
-  Integrate each data communication network system 

and online application system owned and operated, 
-  Preparing and providing a sufficient and competent 

technical team and non-technical team. 
 

  e. Atas dasar kesepakatan dan persetujuan bersama para 
pihak menetapkan harga beli setiap item produk 
multibiller berikut imbalan jasa atau fee atas transaksi 
yang dilakukan. Harga produk dan besaran imbalan jasa 
dapat dapat diperbaharui dan dirubah mempertimbangkan 
dinamika usaha , perubahan kebijakan dari biller atau 
karena alasan lain. 

   e. On the basis of agreement and agreement together the 
parties set the purchase price of each multibiller 
product item along with service fees or fees for the 
transactions carried out. Product prices and service fees 
can be updated and changed considering business 
dynamics, changes in the policy of the biller or for the 
other reasons. 

       
  Pembayaran deposit dilakukan Perusahaan kepada PT Mitra 

Pratama Adinata, dengan cara berikut :  
a. Perusahaan akan memberikan biaya aktivasi sebesar 

Rp10.000.000, untuk digunakan sebagai pelaksana 
transaksi, untuk biaya aktivasi tersebut akan dikonversi 
menjadi sistem stok selanjutnya disesuaikan dengan 
kebutuhan transaksi. 

   Deposit payment is made by the Company to PT Mitra 
Pratama Adinata, in the following ways: 
a. The company will provide an activation fee of 

Rp10,000,000, to be used as the executor of the 
transaction, for the activation fee to be converted into a 
stock system then adjusted with the transaction 
requirements. 

  b.  Perusahaan akan menyetorkan dana transaksi pembelian 
sistem stok dengan cara di transfer ke rekening bank PT 
Mitra Pratama Adinata. 

   b. The company will deposit funds for the stock system 
purchase transaction by transferring to the bank 
account of PT Mitra Pratama Adinata. 

  c. Atas pemblokiran transaksi yang dikarenakan limit stok 
yang tidak mencukupi, maka tidak wajib diberitahukan 
kepada Perusahaan, karena semuanya dilakukan secara 
sistem. 

    c.  For the blocking of transactions due to insufficient stock 
limits, the Company is not required to notify, because 
everything is done systemically. 

  d. Perjanjian ini berlaku  untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 
terhitung sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 
tanggal 9 Januari 2019, jangka waktu periode selanjutnya 
diperpanjang secara otomatis. 

   d. This agreement is valid for a period of 2 (two) years 
from January 9, 2017 to January 9, 2019, the period of 
the next period is automatically extended. 

       
 2. Pada tanggal 30 Oktober 2015, Perseroan membuat 

perjanjian tentang Pelaksanaan Sistem Online Realtime 
Pembayaran Tagihan Listrik, dengan PT Solusi Negeri 
Teknologi (Sinergi)  No.3/SNT-HDI/PPOB-
SOR/LISTRIK/2015. Lingkup dari kerjasama  tersebut 
sebagai berikut :  
a.  PT Solusi Negeri Teknologi (Sinergi) Perseroan Terbatas 

yang bergerak dibidang IT dan perdagangan umum, 
dalam hal ini merupakan pihak yang menyediakan 
layanan pembayaran tagihan listrik secara online, yang 
telah bekerja sama dengan Bank. Dimana terkait layanan 
tersebut Bank telah bekerja sama dengan PT Perusahaan 
Listrik Negara (Persero). 

  2. On October 30th, 2015, the Company make an agreement 
about the Implementation of Online Realtime Electricity Bill 
Payment System, with PT Solusi Negeri Teknologi (Synergy) 
No.3 / SNT-HDI / PPOB-SOR / LISTRIK / 2015. The scope 
of the collaboration is as follows: 
a. PT Solusi Negeri Teknologi (Sinergi) Limited Liability 

Company engaged in IT and general trade, in this case 
is the party that provides payment services for electricity 
bills online, which has worked with the Bank. Where 
related to these services the Bank has cooperated with 
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 

  b. PT Hensel Davest Indonesia Tbk, dalam hal ini disebut 
sebagai Collecting Agent merupakan pengelola payment 
point yang bertindak menerima / mengumpulkan / 
mengelola dana tagihan dari tiap-tiap payment point.  

   b. PT Hensel Davest Indonesia Tbk, in this case referred to 
as the Collecting Agent is the manager of payment 
points who act to receive / collect / manage billing funds 
from each payment point. 

  c.  Pengelolaan informasi dan data tagihan listrik.    c.  Management of information and data on electricity bills. 
  d. Pengelolaan dana hasil pembayaran tagihan.    d.  Management of bill payment proceeds. 
  e. Pengintegrasian sistem yang dimiliki para pihaksehingga 

berfungsi dan beroperasi dengan baik serta terjalin 
interkoneksi dengan infrastruktur  yang dimiliki oleh 
biller dan bank. 

   e.  Integration of systems owned by parties so that they 
function and operate properly also interconnected with 
the infrastructure owned by billers and banks. 

       
  Imbalan jasa yang diberikan Perusahaan atas transaksi 

ditentukan sebagai berikut :  
a. 1 sampai 133.333 transaksi per hari sebesar Rp90 untuk 

setiap transaksi berhasil. 
b. Diatas 133.333 transaksi per hari sebesar Rp115 untuk 

setiap transaksi berhasil. 
c. Pajak dan pungutan wajib lainnya  terkait dengan 

pemberian imbalan jasa menjadi tanggung jawab masing-
masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

   The service benefits provided by the Company for 
transactions are determined as follows: 
a.  1 to 133,333 transactions per day amounting to Rp90 

for each successful transaction. 
b.  In above for 133,333 transactions per day amounting to 

Rp115 for each successful transaction. 
c.  Taxes and other compulsory levies related with the 

awarding of services are the responsibility of each party 
in accordance with applicable tax laws and regulations. 
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30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING  (lanjutan)  30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS 
(continued) 

 
  d. Dalam mewujudkan sistem sebagaimana disebutkan pada 

bagian (c), para pihak sepakat melakukan koordinasi 
kegiatan sebagai berikut :  
- Mengintegrasikan masing-masing sistem jaringan 

komunikasi data dan sistem apikasi Online yang 
dimiliki dan dioperasikannya, 

- Mempersiapkan dan menyediakan tim teknis dan tim 
non teknis yang cukup memadai dan berkompeten. 

   d. In realizing the system as mentioned in section (c), the 
parties agreed to coordinate activities as follows: 
-  Integrate each data communication network system 

and online application system owned and operated, 
-  Preparing and providing a sufficient and competent 

technical team and non-technical team. 
 

  e. Atas dasar kesepakatan dan persetujuan bersama para 
pihak menetapkan harga beli setiap item produk 
multibiller berikut imbalan jasa atau fee atas transaksi 
yang dilakukan. Harga produk dan besaran imbalan jasa 
dapat dapat diperbaharui dan dirubah mempertimbangkan 
dinamika usaha , perubahan kebijakan dari biller atau 
karena alasan lain. 

   e. On the basis of agreement and agreement together the 
parties set the purchase price of each multibiller 
product item along with service fees or fees for the 
transactions carried out. Product prices and service fees 
can be updated and changed considering business 
dynamics, changes in the policy of the biller or for the 
other reasons. 

       
  Pembayaran deposit dilakukan Perusahaan kepada PT Mitra 

Pratama Adinata, dengan cara berikut :  
a. Perusahaan akan memberikan biaya aktivasi sebesar 

Rp10.000.000, untuk digunakan sebagai pelaksana 
transaksi, untuk biaya aktivasi tersebut akan dikonversi 
menjadi sistem stok selanjutnya disesuaikan dengan 
kebutuhan transaksi. 

   Deposit payment is made by the Company to PT Mitra 
Pratama Adinata, in the following ways: 
a. The company will provide an activation fee of 

Rp10,000,000, to be used as the executor of the 
transaction, for the activation fee to be converted into a 
stock system then adjusted with the transaction 
requirements. 

  b.  Perusahaan akan menyetorkan dana transaksi pembelian 
sistem stok dengan cara di transfer ke rekening bank PT 
Mitra Pratama Adinata. 

   b. The company will deposit funds for the stock system 
purchase transaction by transferring to the bank 
account of PT Mitra Pratama Adinata. 

  c. Atas pemblokiran transaksi yang dikarenakan limit stok 
yang tidak mencukupi, maka tidak wajib diberitahukan 
kepada Perusahaan, karena semuanya dilakukan secara 
sistem. 

    c.  For the blocking of transactions due to insufficient stock 
limits, the Company is not required to notify, because 
everything is done systemically. 

  d. Perjanjian ini berlaku  untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 
terhitung sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 
tanggal 9 Januari 2019, jangka waktu periode selanjutnya 
diperpanjang secara otomatis. 

   d. This agreement is valid for a period of 2 (two) years 
from January 9, 2017 to January 9, 2019, the period of 
the next period is automatically extended. 

       
 2. Pada tanggal 30 Oktober 2015, Perseroan membuat 

perjanjian tentang Pelaksanaan Sistem Online Realtime 
Pembayaran Tagihan Listrik, dengan PT Solusi Negeri 
Teknologi (Sinergi)  No.3/SNT-HDI/PPOB-
SOR/LISTRIK/2015. Lingkup dari kerjasama  tersebut 
sebagai berikut :  
a.  PT Solusi Negeri Teknologi (Sinergi) Perseroan Terbatas 

yang bergerak dibidang IT dan perdagangan umum, 
dalam hal ini merupakan pihak yang menyediakan 
layanan pembayaran tagihan listrik secara online, yang 
telah bekerja sama dengan Bank. Dimana terkait layanan 
tersebut Bank telah bekerja sama dengan PT Perusahaan 
Listrik Negara (Persero). 

  2. On October 30th, 2015, the Company make an agreement 
about the Implementation of Online Realtime Electricity Bill 
Payment System, with PT Solusi Negeri Teknologi (Synergy) 
No.3 / SNT-HDI / PPOB-SOR / LISTRIK / 2015. The scope 
of the collaboration is as follows: 
a. PT Solusi Negeri Teknologi (Sinergi) Limited Liability 

Company engaged in IT and general trade, in this case 
is the party that provides payment services for electricity 
bills online, which has worked with the Bank. Where 
related to these services the Bank has cooperated with 
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 

  b. PT Hensel Davest Indonesia Tbk, dalam hal ini disebut 
sebagai Collecting Agent merupakan pengelola payment 
point yang bertindak menerima / mengumpulkan / 
mengelola dana tagihan dari tiap-tiap payment point.  

   b. PT Hensel Davest Indonesia Tbk, in this case referred to 
as the Collecting Agent is the manager of payment 
points who act to receive / collect / manage billing funds 
from each payment point. 

  c.  Pengelolaan informasi dan data tagihan listrik.    c.  Management of information and data on electricity bills. 
  d. Pengelolaan dana hasil pembayaran tagihan.    d.  Management of bill payment proceeds. 
  e. Pengintegrasian sistem yang dimiliki para pihaksehingga 

berfungsi dan beroperasi dengan baik serta terjalin 
interkoneksi dengan infrastruktur  yang dimiliki oleh 
biller dan bank. 

   e.  Integration of systems owned by parties so that they 
function and operate properly also interconnected with 
the infrastructure owned by billers and banks. 

       
  Imbalan jasa yang diberikan Perusahaan atas transaksi 

ditentukan sebagai berikut :  
a. 1 sampai 133.333 transaksi per hari sebesar Rp90 untuk 

setiap transaksi berhasil. 
b. Diatas 133.333 transaksi per hari sebesar Rp115 untuk 

setiap transaksi berhasil. 
c. Pajak dan pungutan wajib lainnya  terkait dengan 

pemberian imbalan jasa menjadi tanggung jawab masing-
masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

   The service benefits provided by the Company for 
transactions are determined as follows: 
a.  1 to 133,333 transactions per day amounting to Rp90 

for each successful transaction. 
b.  In above for 133,333 transactions per day amounting to 

Rp115 for each successful transaction. 
c.  Taxes and other compulsory levies related with the 

awarding of services are the responsibility of each party 
in accordance with applicable tax laws and regulations. 
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  d. Pembayaran imbalan jasa dilakukan secara langsung H+1 

ke rekening bank BCA  Perusahaan. 
   d.  Payment of service fees is made directly to H + 1 to the 

Bank's BCA bank account. 
  e. Perjanjian ini berlaku  untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 

terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan 
tanggal 31 Oktober 2016, jangka waktu periode 
selanjutnya diperpanjang secara otomatis.  

   e. This agreement is valid for a period of 1 (one) year from 
31 October 2015 to 31 October 2016, the period of the 
next period is automatically extended. 

       
 3. Pada tanggal 29 Maret 2016, Perseroan membuat perjanjian 

tentang Penyelenggaraan Layanan Pembayaran Tagihan 
Biller, dengan PT Mitracomm Ekasarana  No.05/PKS/HDI-
MCE/III/2016. Lingkup dari kerjasama  tersebut sebagai 
berikut :   
a. PT Hensel Davest Indonesia Tbk dalam hal ini 

merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang 
pembayaran online. 

  3. On March 29th, 2016, the Company make an agreement 
regarding the Implementation of Biller Bill Payment 
Services, with PT Mitracomm Ekasarana No.05 / PKS / 
HDI-MCE / III / 2016. The scope of the collaboration is as 
follows: 
 
a. PT Hensel Davest Indonesia Tbk in this case is a 

company engaged in online payments. 
  b. PT Mitracomm Ekasarana dalam hal ini merupakan 

Perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa 
pengelolaan transaksi keuangan dengan fokus 
penyelenggara layanan switching, layanan aggregator 
dan penyelesaian layanan prepaid serta pembayaran bagi 
seluruh entitas bisnis terutama institusi/lembaga 
keuangan. 

   b. PT Mitracomm Ekasarana in this case is a company 
engaged in providing financial transaction management 
services with a focus on providers of switching services, 
aggregator services and completion of prepaid services 
and payments for all business entities, especially 
financial institutions / institutions. 

  c.  PT Mitracomm Ekasarana bertindak selaku 
penyelenggara layanan Aggregator Biller untuk dapat 
melakukan layanan pembayaran tagihan biller melalui 
channel dan persetujuan dari biller tersebut. 

   c. PT Mitracomm Ekasarana acts as the organizer of the 
Biller Aggregator service to be able to service biller bill 
payments through channels and approval from the 
billers. 

  d. Biller wajib menyediakan data pelanggan yang akurat 
dan benar untuk dapat diakses oleh pelanggan melalui 
channel Perusahaan sebelum periode pembayaran 
dimulai. 

   d.  Billers must provide accurate and correct customer data 
to be accessed by customers through the Company 
channel before the payment period begins. 

  e. Kebenaran dan keakuratan data pelanggan merupakan 
tanggung jawab sepenuhnya biller, dan apabila terjadi 
keterlambatan dalam sisi biller dalam menyiapakan data 
pelanggan, maka akan menginformasikan kepada 
Perusahaan, untuk mencegah kerugian yang timbul atas 
keterlambatan ini. 

   e.  The truth and accuracy of customer data is the full 
responsibility of the biller, and if there is a delay in the 
biller's side in preparing customer data, it will inform 
the Company, to prevent losses arising from this delay. 

       
  Jaminan pelaksaan transaksi tersebut, sebagai berikut :  

a. Perusahaan wajib memberikan deposit untuk transaksi ke 
rekening biller minimal  Rp10.000.000, dan tidak bisa 
dikembalikan kepada Perusahaan apabila kerjasama ini 
berakhir, deposit ini dapat digunakan untuk transaksi 
hingga batas saldo 0 (nol). 

b.  Waktu setor deposit setiap hari kerja antara pukul 08.00 
WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan top up paling 
lambat 1 (satu) jam setelah biller menerima email bukti 
transfer dari Perusahaan. 

 c. Setiap transaksi yang dilakukan Perusahaan hanya 
terbatas pada jumlah deposit yang telah disetorkan 
kepada biller, dan biller berhak memblokir transaksi jika 
deposit Perusahaan sudah tidak ada/dibawah kuota yang 
disepakati tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.  

   Guaranteed implementation of the transaction, as follows: 
a. The company is required to provide a deposit for 

transactions to a biller account of at least 
Rp10,000,000, and cannot be returned to the Company 
if this collaboration ends, this deposit can be used for 
transactions until the balance limit is 0 (zero). 

b.  When depositing deposit every working day between 
08.00 WIB untill 16.00 WIB, and top up no later than 1 
(one) hour after the biller receives the proof of transfer 
email from the Company. 

c.  Every transaction made by the Company is limited to the 
amount of deposit deposited to billers, and billers have 
the right to block transactions if the Company's deposit 
is no longer under the agreed quota without prior 
notice. 

  d. Perjanjian ini berlaku  untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 
tanggal 29 Maret 2019, jangka waktu periode selanjutnya 
diperpanjang secara otomatis.  

   d. This agreement is valid for a period of 3 (three) years 
from March 29 2016 to March 29, 2019, the period of 
the next period is automatically extended. 

 
 4. Pada tanggal 8 Februari 2016, Perseroan membuat 

perjanjian  kerjasama tentang Penyediaan Layanan Delima 
Point Host to Host, dengan PT Finnet Indonesia  
No.04/PKS/HDI-FINNET/II/2016. Lingkup dari perjanjian 
kerjasama  tersebut sebagai berikut :   
a. PT Finnet Indonesia merupakan suatu Perseroan 

Terbatas yang berggerak dibidang jasa dimana salah satu 
kegiatan usahanya adalah sebagai penyedia layanan 
pembayaran transaksi elektronik (electronic payment 
provider) 

  4. On February 8th, 2016, the Company make a cooperation 
agreement about Provision of Host to Host Pomegranate 
Point Services, with PT Finnet Indonesia No. 04 / PKS / 
HDI-FINNET / II / 2016. The scope of the collaboration 
agreement as follows: 
a. PT Finnet Indonesia is a Limited Liability Company 

engaged in services where one of its business activities 
is as an electronic payment provider. 
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  b. PT Hensel Davest Indonesia Tbk adalah suatu Perseroan 

Terbuka yang bergerak dalam bidang teknologi payment 
gateway dan juga switching provider sebagai media dan 
penyedia sistem transaksi elektronik untuk dapat 
melakukan transaksi pembayaran berbagai produk biller 
atau multibiller. 

   b. PT Hensel Davest Indonesia Tbk is a publicly traded 
company engaged in payment gateway technology and 
switching providers as media and electronic transaction 
system providers to be able to make payment 
transactions for various biller or multibiller products. 

  c.  PT Finnet Indonesia dalam melakukan penyedia layanan 
pembayaran transaksi elektronik, bersama-sama 
membukakan rekening EVA (electronic Virtual Account) 
atas nama HDI. 

   c.  PT Finnet Indonesia in conducting electronic 
transaction payment service providers, together opened 
an EVA (electronic Virtual Account) account on behalf 
of HDI. 

  d. Bersama-sama membuat SOP (Standard Operating 
Procedure), bersama-sama melakukan UAT (User 
Acceptance Test), dan bersama-sama membuat BASO 
(Berita Acara Siap Operasi). 

   d.  Together make an SOP (Standard Operating 
Procedure), together a UAT (User Acceptance Test), 
and together create BASO (Ready for Operations News). 

  e. PT Finnet Indonesia menyediakan layanan Help desk, 
data transaksi, melakukan pemeliharaan sistem 
pembayaran, dan mengirimkan surat konfirmasi jika ada 
penambahan biller. 

   e.  PT Finnet Indonesia provides Help desk services, 
transaction data, performs maintenance of payment 
systems, and sends confirmation letters if there are 
additional billers. 

  f. PT Finnet Indonesia memberikan Collection Fee atas 
transaksi yang berhasil dalam penerimaan pembayaran 
tagihan jasa layanan biller. 

   f.  PT Finnet Indonesia provides Collection Fee for 
transactions that are successful in receiving bill 
payments for biller services. 

  g. Perusahaan membayar biaya integrasi sebesar 
Rp20.000.000, belum termasuk PPN yang dibayarkan 
oleh Perusahaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 
setelah menerima invoice dari PT Finnet Indonesia. 

   g.  The company pays an integration fee of Rp20,000,000, 
excluding VAT paid by the Company no later than 7 
(seven) working days after receiving an invoice from PT 
Finnet Indonesia. 

  h. Perjanjian ini berlaku  untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 
terhitung sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan 
tanggal 8 Februari 2018, jangka waktu periode 
selanjutnya diperpanjang secara otomatis. 

   h.  This agreement is valid for a period of 2 (two) years 
from February 8, 2016 to February 8, 2018, the period 
of the next period is automatically extended. 

       
 5. Pada tanggal 8 April 2016, Perseroan membuat perjanjian  

kerjasama Pemasaran, dengan PT Indigo Loka Indonesia  
No.IDL-PKS/002/15/02/16. Lingkup dari perjanjian 
kerjasama  tersebut sebagai berikut :   
a. PT Indigo Loka Indonesia adalah penyedia layanan jasa 

sewa kendaraan secara online yang melayani seluruh 
wilayah indonesia yang dengan berdasarkan izin yang 
dimilikinya. 

  5. On April 8th, 2016, the Company make a Marketing 
cooperation agreement, with PT Indigo Loka Indonesia 
No.IDL-PKS / 002 / 15/02/16. The scope of the cooperation 
agreement is as follows: 
a. PT Indigo Loka Indonesia is an online vehicle rental 

service provider that serves the entire territory of 
Indonesia based on its licenses. 

  b. PT Hensel Davest  Indonesia Tbk adalah perusahaan 
yang bergerak dalam bidang online travel agent yang 
memiliki sistem keagenan B2B dengan nama HDI yang 
digunakan oleh mitra HDI yang beroperasi diseluruh 
wilayah Indonesia. 

   b.  PT Hensel Davest Indonesia Tbk is a company engaged 
in the online travel agent that has a B2B agency system 
with the name HDI that is used by HDI partners 
operating throughout the territory of Indonesia. 

  c. Indoloka menyediakan layanan sewa mobil di semua kota 
di Indonesia sebagaimana tersebut dalam lampiran 
perjanjian ini untuk dipasarkan oleh Mitra Penjualan HDI 
dan afiliasinya yang melakukan pemesanan sewa mobil 
melalui Mitra HDI 

   c.  Indoloka provides car rental services in all cities in 
Indonesia as stated in the attachment of this agreement 
to be marketed by HDI Sales Partners and affiliates who 
make car rental bookings through HDI Partners. 

  d. HDI akan melakukan pemasaran terkait dengan 
Perjanjian ini pada seluruh afiliasi HDI dengan 
menyediakan layanan sewa mobil Indoloka pada sistem 
HDI menggunakan API (Aplication Programing 
Interface) Indoloka. 

   d.  HDI will do marketing related to this Agreement to all 
HDI affiliates by providing Indoloka car rental services 
on the HDI system using the Indoloka API (Application 
Programing Interface). 

  e. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung 
efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan 
otomatis diperpanjang setiap tahunnya jika tidak ada 
konfirmasi pengakhiran Perjanjian dari kedua belah 
pihak. 

   e.  This agreement is valid for 1 (one) year effective from 
the signing of this agreement and is automatically 
renewed every year if there is no confirmation of 
termination of the Agreement from both parties. 

  f. Perjanjian ini berlaku  untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan 
tanggal 18 April 2017, jangka waktu periode selanjutnya 
diperpanjang secara otomatis. 

   f. This agreement is valid for a period of 1 (one) year from 
April 18, 2016 to April 18, 2017, the period of the next 
period is automatically extended. 

       
 6. Pada tanggal 29 Maret 2018, Perseroan membuat perjanjian 

tentang Penyelenggaraan Layanan Penerimaan Pembayaran 
Tagihan Multibiller Host to Host secara online, dengan PT 
Gerbang  Sinergi Prima No.0303/PKS/INTHDI-GSP/2018. 
Lingkup dari kerjasama  tersebut sebagai berikut :  

  6. On March 29th, 2018, the Company made an agreement 
regarding the Implementation of Multibiller Bill Payment 
Host to Host Services online, with PT Gerbang Sinergi 
Prima No.0303 / PKS / INTHDI-GSP / 2018. The scope of 
the collaboration is as follows: 
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  b. PT Hensel Davest Indonesia Tbk adalah suatu Perseroan 

Terbuka yang bergerak dalam bidang teknologi payment 
gateway dan juga switching provider sebagai media dan 
penyedia sistem transaksi elektronik untuk dapat 
melakukan transaksi pembayaran berbagai produk biller 
atau multibiller. 

   b. PT Hensel Davest Indonesia Tbk is a publicly traded 
company engaged in payment gateway technology and 
switching providers as media and electronic transaction 
system providers to be able to make payment 
transactions for various biller or multibiller products. 

  c.  PT Finnet Indonesia dalam melakukan penyedia layanan 
pembayaran transaksi elektronik, bersama-sama 
membukakan rekening EVA (electronic Virtual Account) 
atas nama HDI. 

   c.  PT Finnet Indonesia in conducting electronic 
transaction payment service providers, together opened 
an EVA (electronic Virtual Account) account on behalf 
of HDI. 

  d. Bersama-sama membuat SOP (Standard Operating 
Procedure), bersama-sama melakukan UAT (User 
Acceptance Test), dan bersama-sama membuat BASO 
(Berita Acara Siap Operasi). 

   d.  Together make an SOP (Standard Operating 
Procedure), together a UAT (User Acceptance Test), 
and together create BASO (Ready for Operations News). 

  e. PT Finnet Indonesia menyediakan layanan Help desk, 
data transaksi, melakukan pemeliharaan sistem 
pembayaran, dan mengirimkan surat konfirmasi jika ada 
penambahan biller. 

   e.  PT Finnet Indonesia provides Help desk services, 
transaction data, performs maintenance of payment 
systems, and sends confirmation letters if there are 
additional billers. 

  f. PT Finnet Indonesia memberikan Collection Fee atas 
transaksi yang berhasil dalam penerimaan pembayaran 
tagihan jasa layanan biller. 

   f.  PT Finnet Indonesia provides Collection Fee for 
transactions that are successful in receiving bill 
payments for biller services. 

  g. Perusahaan membayar biaya integrasi sebesar 
Rp20.000.000, belum termasuk PPN yang dibayarkan 
oleh Perusahaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 
setelah menerima invoice dari PT Finnet Indonesia. 

   g.  The company pays an integration fee of Rp20,000,000, 
excluding VAT paid by the Company no later than 7 
(seven) working days after receiving an invoice from PT 
Finnet Indonesia. 

  h. Perjanjian ini berlaku  untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 
terhitung sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan 
tanggal 8 Februari 2018, jangka waktu periode 
selanjutnya diperpanjang secara otomatis. 

   h.  This agreement is valid for a period of 2 (two) years 
from February 8, 2016 to February 8, 2018, the period 
of the next period is automatically extended. 

       
 5. Pada tanggal 8 April 2016, Perseroan membuat perjanjian  

kerjasama Pemasaran, dengan PT Indigo Loka Indonesia  
No.IDL-PKS/002/15/02/16. Lingkup dari perjanjian 
kerjasama  tersebut sebagai berikut :   
a. PT Indigo Loka Indonesia adalah penyedia layanan jasa 

sewa kendaraan secara online yang melayani seluruh 
wilayah indonesia yang dengan berdasarkan izin yang 
dimilikinya. 

  5. On April 8th, 2016, the Company make a Marketing 
cooperation agreement, with PT Indigo Loka Indonesia 
No.IDL-PKS / 002 / 15/02/16. The scope of the cooperation 
agreement is as follows: 
a. PT Indigo Loka Indonesia is an online vehicle rental 

service provider that serves the entire territory of 
Indonesia based on its licenses. 

  b. PT Hensel Davest  Indonesia Tbk adalah perusahaan 
yang bergerak dalam bidang online travel agent yang 
memiliki sistem keagenan B2B dengan nama HDI yang 
digunakan oleh mitra HDI yang beroperasi diseluruh 
wilayah Indonesia. 

   b.  PT Hensel Davest Indonesia Tbk is a company engaged 
in the online travel agent that has a B2B agency system 
with the name HDI that is used by HDI partners 
operating throughout the territory of Indonesia. 

  c. Indoloka menyediakan layanan sewa mobil di semua kota 
di Indonesia sebagaimana tersebut dalam lampiran 
perjanjian ini untuk dipasarkan oleh Mitra Penjualan HDI 
dan afiliasinya yang melakukan pemesanan sewa mobil 
melalui Mitra HDI 

   c.  Indoloka provides car rental services in all cities in 
Indonesia as stated in the attachment of this agreement 
to be marketed by HDI Sales Partners and affiliates who 
make car rental bookings through HDI Partners. 

  d. HDI akan melakukan pemasaran terkait dengan 
Perjanjian ini pada seluruh afiliasi HDI dengan 
menyediakan layanan sewa mobil Indoloka pada sistem 
HDI menggunakan API (Aplication Programing 
Interface) Indoloka. 

   d.  HDI will do marketing related to this Agreement to all 
HDI affiliates by providing Indoloka car rental services 
on the HDI system using the Indoloka API (Application 
Programing Interface). 

  e. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung 
efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan 
otomatis diperpanjang setiap tahunnya jika tidak ada 
konfirmasi pengakhiran Perjanjian dari kedua belah 
pihak. 

   e.  This agreement is valid for 1 (one) year effective from 
the signing of this agreement and is automatically 
renewed every year if there is no confirmation of 
termination of the Agreement from both parties. 

  f. Perjanjian ini berlaku  untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan 
tanggal 18 April 2017, jangka waktu periode selanjutnya 
diperpanjang secara otomatis. 

   f. This agreement is valid for a period of 1 (one) year from 
April 18, 2016 to April 18, 2017, the period of the next 
period is automatically extended. 

       
 6. Pada tanggal 29 Maret 2018, Perseroan membuat perjanjian 

tentang Penyelenggaraan Layanan Penerimaan Pembayaran 
Tagihan Multibiller Host to Host secara online, dengan PT 
Gerbang  Sinergi Prima No.0303/PKS/INTHDI-GSP/2018. 
Lingkup dari kerjasama  tersebut sebagai berikut :  

  6. On March 29th, 2018, the Company made an agreement 
regarding the Implementation of Multibiller Bill Payment 
Host to Host Services online, with PT Gerbang Sinergi 
Prima No.0303 / PKS / INTHDI-GSP / 2018. The scope of 
the collaboration is as follows: 
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  a. PT Gerbang Sinergi Prima suatu perseroan terbatas yang 

bergerak di bidang jasa IT dan Switching Gateway. 
Dalam kegiatannya selaku switching hulu, merupakan 
pengembang sistem transaksi berupa aplikasi berupa 
aplikasi dan konsultasi dari mulai penyediaan dan 
pengelolaan data center sampai dengan aplikasi untuk 
keperluan transaksi termasuk transportasi datanya.  

   a. PT Gerbang Sinergi Prima is a limited liability company 
engaged in IT services and Switching Gateway. In its 
activities as an upstream switching, it is a transaction 
system developer in the form of applications and 
consultations from the start of providing and managing 
data centers to applications for transaction purposes 
including data transportation. 

  b. PT Hensel Davest Indonesia Tbk merupakan suatu 
perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa switching 
server, network payment point, network distribution 
material. Dalam kegiatannya selaku mitra, merupakan 
pengembang sistem Payment Point Online Bank (PPOB) 
yaitu perusahaan penyedia jasa yang bertindak sebagai 
penyedia dan penyelenggara jaringan komunikasi 
data/transfer data dan melakukan monitoring serta 
kontroling untuk melaksanakan kerjasama host to host. 

   b. PT Hensel Davest Indonesia Tbk is a company engaged in 
switching server services, network payment points, 
network distribution materials. In its activities as 
partners, it is a developer of Online Bank Payment Point 
(PPOB) systems, which are service providers that act as 
providers and providers of data communication / data 
transfer networks and carry out monitoring and control to 
carry out collaboration of host to host. 

  c.  Perusahaan dan PT Gerbang Sinergi Prima sepakat untuk 
melakukan kerjasama penerimaan tagihan jasa multibiller 
yang berfungsi sebagai berikut :  
- Pengelolaan informasi data tagihan jasa Multibiller, 
- Pengelolaan informasi dana hasil penagihan jasa 

Mutibiller, 
- Melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem dari 

waktu ke waktu dan melakukan penanganan gangguan 
yang terjadi dalam sistem. 

   c. The company and PT Gerbang Sinergi Prima agreed to 
cooperate in receiving multibiller service bills which 
function as follows: 
- Management of Multibiller service billing data 

information, 
-  Management of Mutibiller services billing information, 
-  Perform system repairs and maintenance from time to 

time and handle the problems that occur in the system.. 

  d. Dalam mewujudkan sistem sebagaimana disebutkan pada 
bagian (c), para pihak sepakat melakukan koordinasi 
kegiatan sebagai berikut :  
- Mengintegrasikan masing-masing sistem jaringan 

komunikasi data dan sistem apikasi Online yang dimiliki 
dan dioperasikannya, 

- Mempersiapkan dan menyediakan tim teknis dan tim 
non teknis yang cukup memadai dan berkompeten. 

   d. In realizing the system as mentioned in section (c), the 
parties agreed to coordinate activities as follows: 
-  Integrate each data communication network system 

and the online application system owned and operated, 
-  Preparing and providing a sufficient and competent 

technical team and non-technical team. 

  e. Perjanjian ini berlaku  untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 
1 April 2019, jangka waktu periode selanjutnya 
diperpanjang secara otomatis. 

   e. This agreement is valid for a period of 1 (one) year from 
April 1, 2018 until April 1, 2019, the period of the next 
period is automatically extended. 

       
 7

. 
Pada tanggal 16 Mei 2013, Perseroan membuat perjanjian 
kerjasama tentang Penyedia sistem host to host untuk jasa 
pelayanan pembayaran listrik secara online, dengan PT 
Jatelindo Perkasa Abadi No.01/PKS/HDI-JPA/2013. Lingkup 
dari kerjasama  tersebut sebagai berikut : 

  7. On May 16th, 2013, the Company entered into a cooperation 
agreement regarding the host to host system provider for 
online electricity payment services, with PT Jatelindo 
Perkasa Abadi No.01 / PKS / HDI-JPA / 2013. The scope of 
the collaboration is as follows: 

  a. Tujuan dari perjanjian kerjasama berikut adalah sepakat 
untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan 
layanan pembayaran tagihan lainnya secara online dengan 
menggunakan sistem host to host yang disediakan oleh 
Jatelindo. 

   a. The purpose of the following cooperation agreement is to 
agree to carry out cooperation in the provision of other 
bill payment services online using the host to host system 
provided by Jatelindo. 

  b. Ruang lingkup perjanjian ini terbatas pada pengaturan 
syarat dan ketentuan kerjasama dianta para pihak 
sehubungan dengan penggunaan sistem host to host untuk 
menyelenggarakan operasional jasa layanan pembayaran 
tagihan listrik PLN dan tagihan lainnya secara online 
sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran tagihan 
tersebut secara online real time melalui fasilitas 
pembayaran payment point online bank. 

 Masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk 
mempersiapkan segala sarana dan prasarana pendukung 
untuk terselenggaranya jasa layanan pembayaran tagihan 
listrik PLN dan tagihan lainnya secara host to host 
termasuk pembayaran biaya link komunikasi. 

   b. The scope of this agreement is limited to the arrangement 
of terms and conditions of the parties' cooperation in 
connection with the use of the host to host system to 
operate PLN electricity bill payment services and other 
bills online so that customers can pay the bill online real 
time through payment payment facilities online bank 
point. 
Each party has an obligation to prepare all supporting 
facilities and infrastructure for the implementation of 
PLN electricity bill payment services and other bills on a 
host to host basis including payment of communication 
link fees. 

       
  c. PT Hensel Davest Indonesia Tbk menyediakan fasilitas 

pembayaran yang merupakan sarana dan prasarana yang 
disediakan dioperasikan untuk menerima dan memproses 
tagihan PLN dan tagihan lainnya dari pelanggan, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada, PC dan EDC di payment point. 

   c. PT Hensel Davest Indonesia Tbk provides payment 
facilities that are facilities and infrastructure provided to 
operate to receive and process PLN bills and other bills 
from customers, including but not limited to, PC and 
EDC at the payment point. 
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30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING  (lanjutan)  30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS 
(continued) 

 
  d. Payment point adalah agen-agen atau mitra penerima 

pembayaran tagihan PLN dan tagihan lainnya yang 
dikelola oleh Perusahaan, yaitu berupa loket-loket 
pembayaran atau agen perorangan. 

   d. Payment points are agents or partners who receive PLN 
bills and other bills managed by the Company, namely in 
the form of payment counters or individual agents. 

  e. Host Jatelindo adalah pusat komputer JATELINDO yang 
berfungsi untuk menerima dan memproses pembayaran 
tagihan PLN dan tagihan lainnya dari pelanggan. 

   e. Host Jatelindo is the computer center of JATELINDO 
which serves to receive and process PLN bill payments 
and other bills from customers. 

  f. Host billers adalah pusat komputer PLN dan biller lainnya 
di mana terdapat data pelanggan, yang mana harus 
memenuhi standar format message yang disepakati oleh 
PLN dan JATELINDO. 

   f. Host billers are PLN computer centers and other billers 
where there is customer data, which must meet the 
message format standard agreed upon by PLN and 
JATELINDO. 

  g. Perjanjian ini berlaku  untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 
16 Mei 2014, jangka waktu periode selanjutnya 
diperpanjang secara otomatis. 

   g. This agreement is valid for a period of 1 (one) year as 
from May 16, 2013 to May 16, 2014, the period of the 
next period is automatically extended. 

 
31. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS 

KEUANGAN 
 31. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 

 
 Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat 

dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan 
untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai 
penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang 
dipaksakan.  Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model 
arus kas diskonto. 

  Fair value is defined as the amount at which the financial 
instruments could be exchanged in a current transaction between 
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction, 
other than in a forced sale or liquidation. Fair values are obtained 
from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate. 

 
 Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan 

liabilitas keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 
2018, 2017 dan 2016: 

  The following table sets forth the Group’s carrying amounts and 
estimated fair values of financial assets and liabilities as of 
December 31, 2018, 2017 and 2016: 

 
  2018 2017 2016  

   
Nilai tercatat/ 
As Reported 

Estimasi Nilai 
Wajar/ Estimated 

Fair Values 

 
Nilai tercatat/ 
As Reported 

Estimasi Nilai 
Wajar/ Estimated 

Fair Values 

 
Nilai tercatat/ 
As Reported 

Estimasi Nilai 
Wajar/ Estimated 

Fair Values 

 

 Aset Keuangan       Financial Assets 
 Kas dan setara kas   1.546.934.933 1.546.934.933 822.848.297 822.848.297 1.645.696.594 2.564.511.371 Cash  and cash 

equivalent 
 Piutang usaha - - - - 1.221.554.350 1.221.554.350 Trade receivable 
 Piutang pihak 

berelasi 
7.829.808.978 7.829.808.978 10.692.599.250 10.692.599.250 - - Due from related 

party 
 Jumlah 9.376.743.911 9.376.743.911 11.515.447.547 11.515.447.547 2.867.250.944 3.786.065.721 Total 

         
 Liabilitas Keuangan       Financial Liabilities 
 Utang bank   4.554.057.580 4.554.057.580 3.678.751.625 3.678.751.625 250.000.000 250.000.000 Bank loan 
 Utang usaha - - - - 1.191.125.450 1.191.125.450 Trade payable 
 Beban akrual 179.929.968 179.929.968 283.835.000 283.835.000 85.000.000 85.000.000 Accrued expenses 
 Utang pihak berelasi 602.000.000 602.000.000 - - 61.456.973.786 61.456.973.786 Due to related 

parties 
 Jumlah 5.335.987.548 5.335.987.548 3.962.586.625 3.962.586.625 62.983.099.236 62.983.099.236 Total 

 
 Instrumen keuangan diatas yang jatuh tempo dalam jangka pendek, 

maka nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan telah mendekati 
estimasi nilai wajarnya. 

  Due to the short-term nature of the transactions for the above 
financial instruments, the carrying amounts of these financial 
assets and liabilities approximate the estimated fair market values. 

     
 Untuk utang bank nilai wajarnya ditentukan dengan 

mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga 
yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk 
instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang 
sama. 

  Bank loans the fair value of the financial liabilities is determined 
by discounting future cash flows using applicable rates from 
observable current market transactions for instruments with 
similar terms, credit risk and remaining maturities. 
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30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING  (lanjutan)  30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS 
(continued) 

 
  d. Payment point adalah agen-agen atau mitra penerima 

pembayaran tagihan PLN dan tagihan lainnya yang 
dikelola oleh Perusahaan, yaitu berupa loket-loket 
pembayaran atau agen perorangan. 

   d. Payment points are agents or partners who receive PLN 
bills and other bills managed by the Company, namely in 
the form of payment counters or individual agents. 

  e. Host Jatelindo adalah pusat komputer JATELINDO yang 
berfungsi untuk menerima dan memproses pembayaran 
tagihan PLN dan tagihan lainnya dari pelanggan. 

   e. Host Jatelindo is the computer center of JATELINDO 
which serves to receive and process PLN bill payments 
and other bills from customers. 

  f. Host billers adalah pusat komputer PLN dan biller lainnya 
di mana terdapat data pelanggan, yang mana harus 
memenuhi standar format message yang disepakati oleh 
PLN dan JATELINDO. 

   f. Host billers are PLN computer centers and other billers 
where there is customer data, which must meet the 
message format standard agreed upon by PLN and 
JATELINDO. 

  g. Perjanjian ini berlaku  untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 
16 Mei 2014, jangka waktu periode selanjutnya 
diperpanjang secara otomatis. 

   g. This agreement is valid for a period of 1 (one) year as 
from May 16, 2013 to May 16, 2014, the period of the 
next period is automatically extended. 

 
31. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS 

KEUANGAN 
 31. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 

 
 Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat 

dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan 
untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai 
penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang 
dipaksakan.  Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model 
arus kas diskonto. 

  Fair value is defined as the amount at which the financial 
instruments could be exchanged in a current transaction between 
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction, 
other than in a forced sale or liquidation. Fair values are obtained 
from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate. 

 
 Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan 

liabilitas keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 
2018, 2017 dan 2016: 

  The following table sets forth the Group’s carrying amounts and 
estimated fair values of financial assets and liabilities as of 
December 31, 2018, 2017 and 2016: 

 
  2018 2017 2016  

   
Nilai tercatat/ 
As Reported 

Estimasi Nilai 
Wajar/ Estimated 

Fair Values 

 
Nilai tercatat/ 
As Reported 

Estimasi Nilai 
Wajar/ Estimated 

Fair Values 

 
Nilai tercatat/ 
As Reported 

Estimasi Nilai 
Wajar/ Estimated 

Fair Values 

 

 Aset Keuangan       Financial Assets 
 Kas dan setara kas   1.546.934.933 1.546.934.933 822.848.297 822.848.297 1.645.696.594 2.564.511.371 Cash  and cash 

equivalent 
 Piutang usaha - - - - 1.221.554.350 1.221.554.350 Trade receivable 
 Piutang pihak 

berelasi 
7.829.808.978 7.829.808.978 10.692.599.250 10.692.599.250 - - Due from related 

party 
 Jumlah 9.376.743.911 9.376.743.911 11.515.447.547 11.515.447.547 2.867.250.944 3.786.065.721 Total 

         
 Liabilitas Keuangan       Financial Liabilities 
 Utang bank   4.554.057.580 4.554.057.580 3.678.751.625 3.678.751.625 250.000.000 250.000.000 Bank loan 
 Utang usaha - - - - 1.191.125.450 1.191.125.450 Trade payable 
 Beban akrual 179.929.968 179.929.968 283.835.000 283.835.000 85.000.000 85.000.000 Accrued expenses 
 Utang pihak berelasi 602.000.000 602.000.000 - - 61.456.973.786 61.456.973.786 Due to related 

parties 
 Jumlah 5.335.987.548 5.335.987.548 3.962.586.625 3.962.586.625 62.983.099.236 62.983.099.236 Total 

 
 Instrumen keuangan diatas yang jatuh tempo dalam jangka pendek, 

maka nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan telah mendekati 
estimasi nilai wajarnya. 

  Due to the short-term nature of the transactions for the above 
financial instruments, the carrying amounts of these financial 
assets and liabilities approximate the estimated fair market values. 

     
 Untuk utang bank nilai wajarnya ditentukan dengan 

mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga 
yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk 
instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang 
sama. 

  Bank loans the fair value of the financial liabilities is determined 
by discounting future cash flows using applicable rates from 
observable current market transactions for instruments with 
similar terms, credit risk and remaining maturities. 
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32. TRANSAKSI NON KAS  32. NON-CASH TRANSACTIONS 
     
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 

dan 2016, Perusahaan melakukan transaksi pendanaan yang tidak 
memerlukan penggunaan kas dan tidak termasuk dalam laporan 
arus kas dengan rincian sebagai berikut: 

  For the year ended December 31, 2018, 2017 and 2016, the 
Company had financing transaction s which did not require the 
use of cash and were excluded from the statements of cash flows 
as follows: 

 
    Perubahan non kas/  

Non-cash changes 
   

  

31 Desember/ 
December 31, 

2017 

 
Arus kas/ 
Cash flow 

 
Akuisisi/ 

Acquisition 

Uang muka 
setoran 

modal/Paid in 
capital advance 

31 Desember/ 
December 31, 

2018  
 Aktivitas pendanaan      Financing activities 
 Modal saham 101.201.000.000 10.850.000.000 - 2.300.000.000 114.351.000.000 Capital stock  
 Utang non-usaha  2.300.000.000 602.000.000 - (2.300.000.000) 602.000.000 Non-trade payable 

 
    Perubahan non kas/  

Non-cash changes 
   

  
31 Desember/ 
December 31, 

2016 

 
Arus kas/ 
Cash flow 

 
Penambahan/ 

Addition 

Uang muka 
setoran 

modal/Paid in 
capital advance 

31 Desember/ 
December 31, 

2017 

 

 Aktivitas pendanaan      Financing activities 
 Modal saham 1.000.000.000 1.000.000 - 100.200.000.000 101.201.000.000 Capital stock  
 Utang non-usaha  61.456.973.786 - 38.743.026.214 (100.200.000.000)    - Non-trade payable 
 Tambahan modal  

disetor 
- 2.300.000.000 375.000.000 - 2.675.000.000 Additional paid in  

capital  
 

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  33. EVENT AFTER REPORTING PERIOD 
 

 Berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa PT Hensel Davest Indonesia Tbk No. 32 tanggal 25 Februari 
2019 yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, SH, di Jakarta yang 
telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010739.AH.01.02. 
tanggal 27 Februari 2019, tentang: 

  Based on the Extraordinary General Meeting Shareholders of PT 
Hensel Davest Indonesia Tbk No. 32 dated February 25, 2019 
made by notary Fathiah Helmi, SH, in Jakarta which was 
approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of 
Indonesia No. AHU-0010739.AH.01.02. February 27, 2019, 
about: 

 
  1. Menyetujui perubahan status Perseroan menjadi 

Perseroan Terbuka/Publik sehingga selanjutnya nama 
Perseroan menjadi Perseroan Terbatas. 

   1. Approved changes in the intent and purpose and 
business activities of the Company as contained in 
article 3 of the Circular Decree of the Shareholders. 

 
  2. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran 

Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan 
Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan 
No. IX.J.1 tentang Pokok – Pokok Anggaran Dasar 
Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang 
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 
Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah 
melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang 
Rencana dan Penyelenggara Rapat Umum Pemegang 
Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan 
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

   2. Approved changes to all provisions of the Articles of 
Association of the Company in order to become a 
Public Company, among others, to be adjusted to 
Regulation No. IX.J.1 concerning the Principles of 
the Articles of Association of the Company that 
conduct Public Equity Securities and Public 
Companies Public Offering, Regulation of the 
Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 
concerning the Plan and Implementation of the 
General Meeting of Shareholders of the Public 
Company, as amended by the Financial Services 
Authority Regulation No. 10/POJK.04/2017 
concerning Amendments to the Financial Services 
Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 
concerning Plans and Organizers of the General 
Meeting of Shareholders of Public Companies, 
Financial Services Authority Regulation No. 
33/POJK.04/2014 concerning Directors and 
Commissioners of Issuers or Public Companies. 

         
  3. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan 

Perseroan, yang merupakan saham baru yang 
dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 
381.170.000 saham dengan nilai Rp100 untuk 
ditawarkan kepada masyarakat dalam Initial Public 
Offering dengan ketentuan UU yang berlaku tetapi tidak 
terbatas pada peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek 
Indonesia. 

   3. Approved the issuance of shares in the Company's 
deposits, which are new shares issued by the port as 
much as 381,170,000 shares with a value of Rp100 to 
be offered to the public in the Initial Public Offering 
with the provisions of the applicable Law but not 
limited to the Capital Market and Indonesia Stock 
Exchange regulations. 
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33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)  33. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued) 
 

  4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh 
dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan 
dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan 

   4. To approve the granting of power and authority fully 
with the right of substitution to the Board of 
Directors of the Company to take all necessary 
actions in the framework of its effectiveness and / or 
implementation of decision. 

         
  5. Menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka 

program Management Stock Option dan Employee 
Stock Option (MESOP) dengan jumlah sebanyak – 
banyaknya 5% dari modal ditempatkan dan disetor 
setelah penawaran umum dilaksanakan. 

   5. Approved the issuance of new shares in the 
framework of the Management Stock Option and 
Employee Stock Option (MESOP) program with a 
maximum amount of 5% of the issued and paid-up 
capital after the public offering was carried out. 

 
  6. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris yang baru, dengan tidak mengurangi 
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk 
memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga 
untuk selanjutnya  terhitung  sejak ditutupnya Rapat ini, 
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan menjadi sebagai berikut :   

   6. Approved the changes in the composition of the new 
members of the Board of Directors and Board of 
Commissioners, without reducing the right of the 
General Meeting of Shareholders to dismiss them at 
any time, so that the following from the closing of this 
Meeting, the composition of the Company's Board of 
Directors and Board of Commissioners is as follows: 

 
  Dewan Komisaris  Board of Commissioner 
  Komisaris utama Maxie Djonny President Commissioner 
  Komisaris Independen Ida Bagus Putu Sinarbawa Independent Commissioner 
  Komisaris  Adikin Basirun Commissioner 
     
  Direksi  Directors 
  Direktur Utama Hendra David  President Director 
  Direktur Edwin Hosan Director 
  Direktur Ferdiana Director 

 
  7. Pada tanggal  14 Februari 2019, Perseroan telah 

menerima persetujuan dari kreditur PT Bank Central 
Asia Tbk  dan PT Bank Rakyat Indonesia yaitu sebagai 
berikut: 

   7. On February 14th, 2019, the Company has received 
approval from creditors namely PT Bank Central 
Asia Tbk  and PT Bank Rakyat Indonesia as follows : 

         
   a. PT Bank Central Asia Tbk     a. PT Bank Central Asia Tbk 
         
    Pada tanggal 14 Februari 2019 di Makassar, 

berdasarkan surat Persetujuan Penghapusan Atas 
Ketentuan Negative Covenant Dalam Perjanjian 
Kredit No. 056/AO/MKS/2019, PT Hensel Davest 
Indonesia Tbk (Entitas Induk) telah mendapat 
Persetujuan Penghapusan Atas Ketentuan Negative 
Covenant Dalam Perjanjian Kredit. 

     On February 14th, 2019 in Makassar, based on 
the Letter of Agreement for the Elimination of 
Negative Covenant Provisions in Credit 
Agreement No. 056 / AO / MKS / 2019, PT 
Hensel Davest Indonesia Tbk (Parent Entity) has 
obtained the Abolition of Negative Covenant 
Provisions in the Credit Agreement. 

 
   Adapun negative covenant sebagaimana yang 

tercantum dalam perjanjian kredit 
No.1263.0025.2016.000, pasal 13c perihal 
perubahan status kelembagaan telah kami setujui 
untuk dihapus dan untuk itu akan dilakukan 
addendum atas perjanjian kredit, dimana debitur 
diwajibkan untuk melakukan penandatanganan 
addendum perubahan perjanjian kredit dengan PT 
Bank Central Asia, Tbk. Berhubungan dengan hal-
hal  lain dalam perjanjian kredit yang sudah berjalan 
akan tetap berlaku selama tidak dilakukan 
perubahan dengan Addendum Perubahan Perjanjian 
Kredit dengan PT Bank Central Asia, Tbk (catatan 
12). 

     As for the negative covenant as stated in the 
credit agreement No.1263.0025.2016,000, post 
13c regarding changes in institutional status we 
have agreed to be deleted and for this purpose an 
addendum will be made on the credit agreement, 
where the debtor is required to sign the 
addendum to the credit agreement with PT Bank 
Central Asia, Tbk. Relating to other matters in 
the current credit agreement will remain valid as 
long as there is no change with Addendum 
Amendment to the Credit Agreement with PT 
Bank Central Asia, Tbk (note 12). 

 
   b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk     b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
         
   Pada tanggal 14 Februari 2019 di Makassar, 

berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit No. 
B.040-KC.XIII/ADK/02/2019, PT Hensel Davest 
Indonesia (Entitas Induk) telah mendapat 
Persetujuan atas penawaran putusan kredit, dengan 
perubahan struktur kredit sebagai berikut : 

    On February 14th, 2019 in Makassar, based on 
the Letter of Credit Decision No. B.040-KC.XIII / 
ADK / 02/2019, PT Hensel Davest Indonesia 
(Parent Entity) has received an approval for the 
credit decision offer, with the change in credit 
structure as follows: 
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33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)  33. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued) 
 

  4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh 
dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan 
dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan 

   4. To approve the granting of power and authority fully 
with the right of substitution to the Board of 
Directors of the Company to take all necessary 
actions in the framework of its effectiveness and / or 
implementation of decision. 

         
  5. Menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka 

program Management Stock Option dan Employee 
Stock Option (MESOP) dengan jumlah sebanyak – 
banyaknya 5% dari modal ditempatkan dan disetor 
setelah penawaran umum dilaksanakan. 

   5. Approved the issuance of new shares in the 
framework of the Management Stock Option and 
Employee Stock Option (MESOP) program with a 
maximum amount of 5% of the issued and paid-up 
capital after the public offering was carried out. 

 
  6. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris yang baru, dengan tidak mengurangi 
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk 
memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga 
untuk selanjutnya  terhitung  sejak ditutupnya Rapat ini, 
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan menjadi sebagai berikut :   

   6. Approved the changes in the composition of the new 
members of the Board of Directors and Board of 
Commissioners, without reducing the right of the 
General Meeting of Shareholders to dismiss them at 
any time, so that the following from the closing of this 
Meeting, the composition of the Company's Board of 
Directors and Board of Commissioners is as follows: 

 
  Dewan Komisaris  Board of Commissioner 
  Komisaris utama Maxie Djonny President Commissioner 
  Komisaris Independen Ida Bagus Putu Sinarbawa Independent Commissioner 
  Komisaris  Adikin Basirun Commissioner 
     
  Direksi  Directors 
  Direktur Utama Hendra David  President Director 
  Direktur Edwin Hosan Director 
  Direktur Ferdiana Director 

 
  7. Pada tanggal  14 Februari 2019, Perseroan telah 

menerima persetujuan dari kreditur PT Bank Central 
Asia Tbk  dan PT Bank Rakyat Indonesia yaitu sebagai 
berikut: 

   7. On February 14th, 2019, the Company has received 
approval from creditors namely PT Bank Central 
Asia Tbk  and PT Bank Rakyat Indonesia as follows : 

         
   a. PT Bank Central Asia Tbk     a. PT Bank Central Asia Tbk 
         
    Pada tanggal 14 Februari 2019 di Makassar, 

berdasarkan surat Persetujuan Penghapusan Atas 
Ketentuan Negative Covenant Dalam Perjanjian 
Kredit No. 056/AO/MKS/2019, PT Hensel Davest 
Indonesia Tbk (Entitas Induk) telah mendapat 
Persetujuan Penghapusan Atas Ketentuan Negative 
Covenant Dalam Perjanjian Kredit. 

     On February 14th, 2019 in Makassar, based on 
the Letter of Agreement for the Elimination of 
Negative Covenant Provisions in Credit 
Agreement No. 056 / AO / MKS / 2019, PT 
Hensel Davest Indonesia Tbk (Parent Entity) has 
obtained the Abolition of Negative Covenant 
Provisions in the Credit Agreement. 

 
   Adapun negative covenant sebagaimana yang 

tercantum dalam perjanjian kredit 
No.1263.0025.2016.000, pasal 13c perihal 
perubahan status kelembagaan telah kami setujui 
untuk dihapus dan untuk itu akan dilakukan 
addendum atas perjanjian kredit, dimana debitur 
diwajibkan untuk melakukan penandatanganan 
addendum perubahan perjanjian kredit dengan PT 
Bank Central Asia, Tbk. Berhubungan dengan hal-
hal  lain dalam perjanjian kredit yang sudah berjalan 
akan tetap berlaku selama tidak dilakukan 
perubahan dengan Addendum Perubahan Perjanjian 
Kredit dengan PT Bank Central Asia, Tbk (catatan 
12). 

     As for the negative covenant as stated in the 
credit agreement No.1263.0025.2016,000, post 
13c regarding changes in institutional status we 
have agreed to be deleted and for this purpose an 
addendum will be made on the credit agreement, 
where the debtor is required to sign the 
addendum to the credit agreement with PT Bank 
Central Asia, Tbk. Relating to other matters in 
the current credit agreement will remain valid as 
long as there is no change with Addendum 
Amendment to the Credit Agreement with PT 
Bank Central Asia, Tbk (note 12). 

 
   b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk     b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
         
   Pada tanggal 14 Februari 2019 di Makassar, 

berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit No. 
B.040-KC.XIII/ADK/02/2019, PT Hensel Davest 
Indonesia (Entitas Induk) telah mendapat 
Persetujuan atas penawaran putusan kredit, dengan 
perubahan struktur kredit sebagai berikut : 

    On February 14th, 2019 in Makassar, based on 
the Letter of Credit Decision No. B.040-KC.XIII / 
ADK / 02/2019, PT Hensel Davest Indonesia 
(Parent Entity) has received an approval for the 
credit decision offer, with the change in credit 
structure as follows: 
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33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)  33. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued) 
 

  7. Pada tanggal  14 Februari 2019, Perseroan telah 
menerima persetujuan dari kreditur PT Bank Central 
Asia Tbk  dan PT Bank Rakyat Indonesia yaitu sebagai 
berikut (lanjutan): 

   7. On February 14th, 2019, the Company has received 
approval from creditors namely PT Bank Central 
Asia Tbk  and PT Bank Rakyat Indonesia as follows : 
(continued) : 

 
   b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

(lanjutan) 
    b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

(continued) 
 

   Negative covenant sebelum perubahan     Negative covenant before change 
   1. Menerima pinjaman/pembiayaan baru dari bank 

atau lembaga keuangan lainnya. 
    1. Receive new loans / financing from banks or 

other financial institutions. 
   2. Melakukan penyertaan saham baik kepada grup 

sendiri, maupun perusahaan lainnya diatas 
Rp1.000.000.000. 

    2. Participate in shares of both the group itself 
and other companies above Rp1,000,000,000. 

   3. Melakukan investasi baru diatas 
Rp1.000.000.000. 

    3. Make a new investment above 
Rp1,000,000,000. 

   4. Membagikan prive/deviden sebelum pinjaman 
di BRI lunas. 

    4. Share prive / dividend before the loan at BRI 
is paid off. 

   5. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap 
pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan 
debitur kepada pihak lain, kecuali yang sudah 
ada saat ini. 

    5. Tie yourself as guarantor of other parties and 
or guarantee the debtor's wealth to other 
parties, except those that already exist today. 

   6. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau 
pihak lain, termasuk tidak terbatas pada 
perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang 
diluar praktek-praktek dan kebiasaan yang 
wajar dan melakukan pembelian lebih mahal 
serta melakukan penjualan lebih murah dari 
harga pasar. 

    6. Conduct transactions with someone or other 
parties, including not limited to affiliated 
companies, in ways that are beyond normal 
practices and habits and make purchases more 
expensive and make sales cheaper than market 
prices. 

   7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit 
kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan 
pailit debitur sendiri. 

    7. Applying for a bankruptcy statement to the 
Commercial Court to declare bankruptcy of 
the debtor himself. 

   8. Menjual dan menyewakan aset yang diagunkan 
di BRI kepada pihak lain. 

    8. Selling and leasing assets pledged at BRI to 
other parties. 

   9. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain 
sebagian atau seluruhnya atas hak dan 
kewajiban yang timbul berkaitan dengan 
fasilitas kredit. 

    9. Transferring / surrendering to other parties 
partially or wholly for rights and obligations 
arising in connection with credit facilities. 

 
   Negative covenant setelah perubahan     Negative covenant after change 
   1. Menerima pinjaman/pembiayaan baru dari bank 

atau lembaga keuangan lainnya. 
    1. Receive new loans / financing from banks or 

other financial institutions. 
   2. Melakukan investasi baru diatas 

Rp20.000.000.000. 
    2. Make new investments above 

Rp20,000,000,000. 
   3. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap 

pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan 
debitur kepada pihak lain, kecuali yang sudah 
ada saat ini. 

    3. Tie yourself as guarantor of other parties and 
or guarantee the debtor's wealth to other 
parties, except those that already exist today. 

   4. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau 
pihak lain, termasuk tidak terbatas pada 
perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang 
diluar praktek-praktek dan kebiasaan yang 
wajar dan melakukan pembelian lebih mahal 
serta melakukan penjualan lebih murah dari 
harga pasar. 

    4. Conduct transactions with someone or other 
parties, including not limited to affiliated 
companies, in ways that are beyond normal 
practices and habits and make purchases more 
expensive and make sales cheaper than market 
prices. 

   5. Mengajukan permohonan pernyataan pailit 
kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan 
pailit Debitur sendiri. 

    5. Applying for a bankruptcy statement to the 
Commercial Court to declare bankruptcy of 
the Debtor himself. 

   6. Menjual dan menyewakan aset yang diagunkan 
di BRI kepada pihak lain 

    6. Selling and leasing assets pledged at BRI to 
other parties 

   7. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain 
sebagian atau seluruhnya atas hak dan 
kewajiban yang timbul berkaitan dengan 
fasilitas kredit. (catatan 12) 

    7. Transferring / surrendering to other parties 
partially or wholly for rights and obligations 
arising in connection with credit facilities. 
(note 12) 
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33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)  33. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued) 
 

  8. Pada tanggal 27 Februari 2019 di Makassar, 
berdasarkan Surat Keputusan No. 12704HDI/SK/2019, 
tetang Pembentukan Komite Audit, mengangkat nama-
nama berikut ini sebagai ketua dan anggota komite audit 
PT Hensel Davest Indonesia Tbk, yaitu sebagai berikut:  

   8. On February 27th, 2019 in Makassar, based on 
Decree No. 12704HDI / SK / 2019, concerning the 
Establishment of the Audit Committee, appoints the 
following names as chairman and member of the 
audit committee of PT Hensel Davest Indonesia Tbk, 
as follows: 

 
  Komite Audit    Audit Committee 
  Ketua  Ida Bagus Putu Sinarbawa  Chairman 
  Anggota  Ade Damayanti Vina Giovani  Member 
  Anggota  Ayub Herbi Patendean  Member 

 

 Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT 
Pinjamaja Digital Komersial No. 06 tanggal 17 Mei 2019 yang 
dibuat oleh Notaris Iwan Setiawan Jaury, SH., M.Kn, dijakarta, PT 
Hensel Davest Indonesia Tbk telah melakukan pengalihan dan/atau 
penjualan seluruh saham di PT Pinjamaja Digital Komersial 
kepada PT Davest Investama Mandiri sejumlah 24.999.995 (Dua 
Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu 
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) (catatan 1b).     

  Based on the Declaration of Substitute Shareholders of the 
extraordinary general meeting of shareholders of PT Pinjamaja 
Digital Commercial No. 06 date May 17, 2019 from Notary Iwan 
Setiawan Jaury, SH., M.Kn in Jakarta, PT Hensel Davest 
Indonesia Tbk has transferred and /or sould all shares in PT 
Pinjamaja Digital Commercial to PT Davest Investama Mandiri 
totaling 24,999,995 (Twenty Four Million Nine Hundred  Ninety 
Nine Thousand Nine Hundred and Ninety Five)( Note 1b). 

 

 Pada tanggal 15 Mei 2019, berdasarkan Akta Notaris No. 04 dari 
Notaris Iwan Setiawan Jaury SH., M.Kn., di Gowa Sulawesi 
Selatan. Tentang pendirian Perusahaan dengan nama PT Doeku 
Peduli Indonesia, yang dihadiri oleh Hendra David, Edwin Hosan, 
dan Ivan Gomulya. Modal dasar Perusahaan senilai 
Rp5.000.000.000 terbagi atas 50.000.000 lembar saham, masing-
masing lembar saham bernilai nominal sebesar Rp100. Dari modal 
dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% sejumlah 
25.000.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya 
Rp2.500.000.000, dengan rincian pemegang saham sebagai berikut: 

  On May 15, 2019, based on Notarial Deed No. 04 from Notary 
Iwan Setiawan Jaury SH., M.Kn., in Gowa, South Sulawesi. About 
the establishment of the Company under the name PT Doeku 
Peduli Indonesia, which was attended by Hendra David, Edwin 
Hosan, and Ivan Gomulya. The Company's authorized capital of 
Rp.5,000,000,000 is divided into 50,000,000 shares, each share 
having a nominal value of Rp100. The authorized capital has been 
placed and paid for 50% of 25,000,000 shares with a total 
nominal value of Rp2,500,000,000, with shareholders' details as 
follows: 

 

 Jumlah saham Persentase   
 ditempatkan dan kepemilikan/   
 disetor penuh/ Percentage of  Jumlah /  

Pemegang Saham Issued and fully paid ownership (%) Total Name of Stockholder 
PT Hensel Davest Indonesia Tbk 24.999.995 99,99998 2.499.999.500 PT Hensel Davest Indonesia Tbk 
Ivan Gomulya    5 0,00002  500 Ivan Gomulya 
 25.000.000 100 2.500.000.000  

 

 Berdasarkan perjanjian jual beli pengadaan System Information 
Technology pada tanggal 17 Mei 2019, antara PT Pinjamaja Digital 
Komersial dengan PT Doeku Peduli Indonesia. PT Pinjama Digital 
Komersial telah melakukan penjualan system information 
technology kepada PT Doeku Peduli Indonesia dengan nilai 
sebesar Rp10.000.000.000 dengan jangka waktu perjanjian selama 
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 dan berakhir 
pada tanggal 17 Mei 2024.  

  Based on the sale and purchase agreement procuring System 
Information Technology on May 17, 2019, between PT Pinjamaja 
Digital Komersial and PT Doeku Peduli Indonesia. PT Pinjama 
Digital Komersial has procured sales of system information 
technology to PT Doeku Peduli Indonesia with a value of 
Rp.10,000,000,000 with an agreement period of 5 (five) years 
starting May 17, 2019 and ending on May 17, 2024. 

 

34. RENCANA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PT 
HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 

 34.  PURPOSED INITIAL PUBLIC OFFERING OF THE EQUITY 
SECURITIES OF PT HENSELT DAVEST INDONESIA Tbk 

     

 Laporan keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan 
dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum 
Saham Perdana PT Hensel Davest Indonesia Tbk. 

  The report has been prepared solely for inclusion in the 
prospectus in connection with the proposed initial public offering 
of the equity securities of PT Hensel Davest Indonesia Tbk. 

 

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN 

 35. REISSUE THE CONSOLIDATED FINANCIAL 
STATEMENTS 

     

 Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana, 
Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan 
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018, 2017 dan 2016 karena ada tambahan 
pengungkapan informasi catatan atas laporan keuangan. 

  In order to plan forth Initial Public Offering of the equity 
securities, the Company has reissued the consolidated financial 
statements for the year ended December 31, 2018, 2017 and 2016 
because there is additional disclosure of information on notes to 
financial statements. 

     

 Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan 
konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian 
yang diterbitkan kembali, kecuali laporan posisi keuangan, laporan 
laporan laba rugi dan penghasilan konprehensif lain konsolidasian, 
laporan perubahan ekuitas dan laporan  arus kas konsolidasian dan 
catatan tambahan catatan 2l, 6, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 29, 30, 32 
dan 33 . 

  There is no material difference between the previous consolidated 
financial statements with consolidated financial statements issued 
again, except for Consolidated financial position, consolidated 
statement of profit or loss and other comprehensive income, 
consolidated statement of chages of equity, consolidated  statement of 
cash flows and notes 2l, 6, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 29, 30, 32 and 
33. 
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33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)  33. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued) 
 

  8. Pada tanggal 27 Februari 2019 di Makassar, 
berdasarkan Surat Keputusan No. 12704HDI/SK/2019, 
tetang Pembentukan Komite Audit, mengangkat nama-
nama berikut ini sebagai ketua dan anggota komite audit 
PT Hensel Davest Indonesia Tbk, yaitu sebagai berikut:  

   8. On February 27th, 2019 in Makassar, based on 
Decree No. 12704HDI / SK / 2019, concerning the 
Establishment of the Audit Committee, appoints the 
following names as chairman and member of the 
audit committee of PT Hensel Davest Indonesia Tbk, 
as follows: 

 
  Komite Audit    Audit Committee 
  Ketua  Ida Bagus Putu Sinarbawa  Chairman 
  Anggota  Ade Damayanti Vina Giovani  Member 
  Anggota  Ayub Herbi Patendean  Member 

 

 Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT 
Pinjamaja Digital Komersial No. 06 tanggal 17 Mei 2019 yang 
dibuat oleh Notaris Iwan Setiawan Jaury, SH., M.Kn, dijakarta, PT 
Hensel Davest Indonesia Tbk telah melakukan pengalihan dan/atau 
penjualan seluruh saham di PT Pinjamaja Digital Komersial 
kepada PT Davest Investama Mandiri sejumlah 24.999.995 (Dua 
Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu 
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) (catatan 1b).     

  Based on the Declaration of Substitute Shareholders of the 
extraordinary general meeting of shareholders of PT Pinjamaja 
Digital Commercial No. 06 date May 17, 2019 from Notary Iwan 
Setiawan Jaury, SH., M.Kn in Jakarta, PT Hensel Davest 
Indonesia Tbk has transferred and /or sould all shares in PT 
Pinjamaja Digital Commercial to PT Davest Investama Mandiri 
totaling 24,999,995 (Twenty Four Million Nine Hundred  Ninety 
Nine Thousand Nine Hundred and Ninety Five)( Note 1b). 

 

 Pada tanggal 15 Mei 2019, berdasarkan Akta Notaris No. 04 dari 
Notaris Iwan Setiawan Jaury SH., M.Kn., di Gowa Sulawesi 
Selatan. Tentang pendirian Perusahaan dengan nama PT Doeku 
Peduli Indonesia, yang dihadiri oleh Hendra David, Edwin Hosan, 
dan Ivan Gomulya. Modal dasar Perusahaan senilai 
Rp5.000.000.000 terbagi atas 50.000.000 lembar saham, masing-
masing lembar saham bernilai nominal sebesar Rp100. Dari modal 
dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% sejumlah 
25.000.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya 
Rp2.500.000.000, dengan rincian pemegang saham sebagai berikut: 

  On May 15, 2019, based on Notarial Deed No. 04 from Notary 
Iwan Setiawan Jaury SH., M.Kn., in Gowa, South Sulawesi. About 
the establishment of the Company under the name PT Doeku 
Peduli Indonesia, which was attended by Hendra David, Edwin 
Hosan, and Ivan Gomulya. The Company's authorized capital of 
Rp.5,000,000,000 is divided into 50,000,000 shares, each share 
having a nominal value of Rp100. The authorized capital has been 
placed and paid for 50% of 25,000,000 shares with a total 
nominal value of Rp2,500,000,000, with shareholders' details as 
follows: 

 

 Jumlah saham Persentase   
 ditempatkan dan kepemilikan/   
 disetor penuh/ Percentage of  Jumlah /  

Pemegang Saham Issued and fully paid ownership (%) Total Name of Stockholder 
PT Hensel Davest Indonesia Tbk 24.999.995 99,99998 2.499.999.500 PT Hensel Davest Indonesia Tbk 
Ivan Gomulya    5 0,00002  500 Ivan Gomulya 
 25.000.000 100 2.500.000.000  

 

 Berdasarkan perjanjian jual beli pengadaan System Information 
Technology pada tanggal 17 Mei 2019, antara PT Pinjamaja Digital 
Komersial dengan PT Doeku Peduli Indonesia. PT Pinjama Digital 
Komersial telah melakukan penjualan system information 
technology kepada PT Doeku Peduli Indonesia dengan nilai 
sebesar Rp10.000.000.000 dengan jangka waktu perjanjian selama 
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 dan berakhir 
pada tanggal 17 Mei 2024.  

  Based on the sale and purchase agreement procuring System 
Information Technology on May 17, 2019, between PT Pinjamaja 
Digital Komersial and PT Doeku Peduli Indonesia. PT Pinjama 
Digital Komersial has procured sales of system information 
technology to PT Doeku Peduli Indonesia with a value of 
Rp.10,000,000,000 with an agreement period of 5 (five) years 
starting May 17, 2019 and ending on May 17, 2024. 

 

34. RENCANA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PT 
HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 

 34.  PURPOSED INITIAL PUBLIC OFFERING OF THE EQUITY 
SECURITIES OF PT HENSELT DAVEST INDONESIA Tbk 

     

 Laporan keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan 
dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum 
Saham Perdana PT Hensel Davest Indonesia Tbk. 

  The report has been prepared solely for inclusion in the 
prospectus in connection with the proposed initial public offering 
of the equity securities of PT Hensel Davest Indonesia Tbk. 

 

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN 

 35. REISSUE THE CONSOLIDATED FINANCIAL 
STATEMENTS 

     

 Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana, 
Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan 
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018, 2017 dan 2016 karena ada tambahan 
pengungkapan informasi catatan atas laporan keuangan. 

  In order to plan forth Initial Public Offering of the equity 
securities, the Company has reissued the consolidated financial 
statements for the year ended December 31, 2018, 2017 and 2016 
because there is additional disclosure of information on notes to 
financial statements. 

     

 Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan 
konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian 
yang diterbitkan kembali, kecuali laporan posisi keuangan, laporan 
laporan laba rugi dan penghasilan konprehensif lain konsolidasian, 
laporan perubahan ekuitas dan laporan  arus kas konsolidasian dan 
catatan tambahan catatan 2l, 6, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 29, 30, 32 
dan 33 . 

  There is no material difference between the previous consolidated 
financial statements with consolidated financial statements issued 
again, except for Consolidated financial position, consolidated 
statement of profit or loss and other comprehensive income, 
consolidated statement of chages of equity, consolidated  statement of 
cash flows and notes 2l, 6, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 29, 30, 32 and 
33. 
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PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk  PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 
LAPORAN POSISI KEUANGAN  STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 

31 DESEMBER 2018  DECEMBER 31, 2018 
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN  WITH COMPARATIVE FIGURES 

31 DESEMBER 2017 DAN 2016  DECEMBER 31, 2017 AND 2016 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  (Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 

 
 Catatan/     

 Notes 2018 2017 2016  
ASET       ASSETS  
      
ASET LANCAR       CURRxENT ASSETS  
Kas dan setara kas   1.544.635.736 822.848.297 2.564.511.371  Cash and cash equivalents  
Piutang usaha – pihak ketiga  - - 1.221.554.350 Trade receivable – third parties 
Piutang  lain-lain – pihak berelasi  87.865.337.134 10.769.793.744 - Other receivable - related parties   
Persediaan  71.680.667.026 24.450.496.551 10.250.000.000 Inventories  
Biaya dibayar dimuka  129.699.816 - 15.884.181 Prepaid expenses 

   161.220.339.712 36.043.138.592 14.051.949.902  
      
ASET TIDAK LANCAR      NON-CURRENT ASSETS 
Uang muka proyek  187.587.466 81.407.248.156 49.175.000.000 Project advances 
Aset tetap – setelah dikurangi   44.681.729 42.641.540 141.495.000  Fixed assets - net of  

akumulasi penyusutan      accumulated depreciation as of 
pada tanggal 31 Desember 2018,      December 31, 2018, 2017,   
2017 dan 2016 masing-masing     and 2016 amounting to  
Rp878.425.962,      Rp878,425,962, Rp859,246,460   
Rp859.246.460,     and Rp738,703,000., 
dan Rp738.703.000     respectively 

Aset takberwujud – setelah 
dikurangi akumulasi amortisasi 
pada tanggal 31 Desember 2018, 
2017 dan 2016 masing-masing 
sebesar Rp11.896.805.178, 
Rp7.841.418.673 dan 
Rp3.744.365.501 

 19.669.716.863 23.725.103.368 14.917.156.540 Intangible assets - net of  
accumulated amortization as 
of December 31, 2018, 2017 

and 2016 amounting to 
Rp11,896,805,178, 

Rp7,841,418,673, and 
Rp3,744,365,501 

Aset pajak tangguhan  33.719.261 52.098.093 21.246.649 Deferred tax asset 
Investasi pada entitas anak  3.249.998.000 999.998.000 - Investment in subsidiaries 
Aset lain-lain    10.669.000 999.999 - Other assets 

  23.196.372.319 106.228.089.156 64.254.898.189  

      
      
      
      
      
      
      

JUMLAH ASET  184.416.712.031 142.271.227.748 78.306.848.091 TOTAL ASSETS 
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PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk  PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)  STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued) 

31 DESEMBER 2018  DECEMBER 31, 2018 
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN  WITH COMPARATIVE FIGURES 

31 DESEMBER 2018 DAN 2017  DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  (Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 

 
 Catatan/     

 Notes 2018 2017 2016  
      
LIABILITAS DAN EKUITAS      LIABILITIES AND EQUITY 

      
LIABILITAS JANGKA     CURRENT LIABILITIES 

PENDEK      
Utang bank - pihak ketiga  4.554.057.580 3.678.751.625 250.000.000 Bank loan – third parties 
Utang usaha – pihak ketiga  - - 1.191.125.450 Trade payable- third parties 
Utang pajak  12.670.291.331 6.418.252.072 528.279.870 Tax payable 
Biaya yang masih harus dibayar  179.929.968 283.835.000 85.000.000 Accrued expenses 
Pendapatan diterima dimuka  16.843.394.412 3.450.267.812 1.231.403.973 Unearned revenues 

  34.247.673.291 13.831.106.509 3.285.809.293  
      
LIABILITAS JANGKA      NON-CURRENT  

PANJANG     LIABILITIES 
Utang non-usaha   502.000.000 999.998.000 61.456.973.786  Non-trade payables –  

pihak berelasi     related parties 
Liabilitas imbalan pasca   134.877.043 208.392.371 84.986.594 Post-employment benefits  

Kerja     Liabilities 

  636.877.043 1.208.390.371 61.541.960.380  
      

JUMLAH LIABILITAS  34.884.550.334 15.039.496.880 64.827.769.673 TOTAL LIABILITIES 
      
EKUITAS      EQUITY 
Ekuitas yang dapat diatribusikan     Equity attributable to 

kepada pemilik entitas induk     owners of the Company  
Modal saham – 4.000.000.000  114.351.000.000 101.201.000.000 1.000.000.000 Authorized capital –  

lembar saham, nilai nominal     4,000,000,000 shares,  
Rp100, Rp100 dan Rp1.000.000      par value Rp100, Rp100 and  
per saham, ditempatkan     Rp1,000,000 per share  
dan disetor penuh     issued and fully at paid  
1.143.510.000, 1.012.010.000      1,143,510,000, 1,012,010,000  
dan 1.000 lembar saham.     and 1,000 shares. 

Tambahan modal disetor   375.000.000 2.675.000.000 - Additional paid in capital 
Saldo laba  34.756.845.963 23.398.036.263 12.485.992.910 Retained earnings 
Komponen ekuitas lainnya  49.315.734 (42.305.395) (6.914.492) other equity component  

JUMLAH EKUITAS  149.532.161.697 127.231.730.868 13.479.078.418 TOTAL EQUITY 
 

      

JUMLAH LIABILITAS DAN   184.416.712.031 142.271.227.748 78.306.848.091 TOTAL LIABILITIES AND  
EKUITAS     EQUITY 
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PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk  PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk 
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)  STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued) 

31 DESEMBER 2018  DECEMBER 31, 2018 
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN  WITH COMPARATIVE FIGURES 

31 DESEMBER 2018 DAN 2017  DECEMBER 31, 2018 AND 2017 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  (Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 

 
 Catatan/     

 Notes 2018 2017 2016  
      
LIABILITAS DAN EKUITAS      LIABILITIES AND EQUITY 

      
LIABILITAS JANGKA     CURRENT LIABILITIES 

PENDEK      
Utang bank - pihak ketiga  4.554.057.580 3.678.751.625 250.000.000 Bank loan – third parties 
Utang usaha – pihak ketiga  - - 1.191.125.450 Trade payable- third parties 
Utang pajak  12.670.291.331 6.418.252.072 528.279.870 Tax payable 
Biaya yang masih harus dibayar  179.929.968 283.835.000 85.000.000 Accrued expenses 
Pendapatan diterima dimuka  16.843.394.412 3.450.267.812 1.231.403.973 Unearned revenues 

  34.247.673.291 13.831.106.509 3.285.809.293  
      
LIABILITAS JANGKA      NON-CURRENT  

PANJANG     LIABILITIES 
Utang non-usaha   502.000.000 999.998.000 61.456.973.786  Non-trade payables –  

pihak berelasi     related parties 
Liabilitas imbalan pasca   134.877.043 208.392.371 84.986.594 Post-employment benefits  

Kerja     Liabilities 

  636.877.043 1.208.390.371 61.541.960.380  
      

JUMLAH LIABILITAS  34.884.550.334 15.039.496.880 64.827.769.673 TOTAL LIABILITIES 
      
EKUITAS      EQUITY 
Ekuitas yang dapat diatribusikan     Equity attributable to 

kepada pemilik entitas induk     owners of the Company  
Modal saham – 4.000.000.000  114.351.000.000 101.201.000.000 1.000.000.000 Authorized capital –  

lembar saham, nilai nominal     4,000,000,000 shares,  
Rp100, Rp100 dan Rp1.000.000      par value Rp100, Rp100 and  
per saham, ditempatkan     Rp1,000,000 per share  
dan disetor penuh     issued and fully at paid  
1.143.510.000, 1.012.010.000      1,143,510,000, 1,012,010,000  
dan 1.000 lembar saham.     and 1,000 shares. 

Tambahan modal disetor   375.000.000 2.675.000.000 - Additional paid in capital 
Saldo laba  34.756.845.963 23.398.036.263 12.485.992.910 Retained earnings 
Komponen ekuitas lainnya  49.315.734 (42.305.395) (6.914.492) other equity component  

JUMLAH EKUITAS  149.532.161.697 127.231.730.868 13.479.078.418 TOTAL EQUITY 
 

      

JUMLAH LIABILITAS DAN   184.416.712.031 142.271.227.748 78.306.848.091 TOTAL LIABILITIES AND  
EKUITAS     EQUITY 
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PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk  PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN   STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND 

KOMPREHENSIF LAIN  OTHER COMPREHENSIVE INCOME 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN  WITH COMPARATIVE FIGURES 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR   FOR THE YEAR ENDED  

31 DESEMBER 2017 AND 2016  DECEMBER 31, 2017 AND 2016 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  (Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 

 

 Catatan/     
 Notes 2018 2017 2016  
      
PENDAPATAN  6.003.378.823.540 5.505.554.718.870 2.147.662.231.326 REVENUES 
      
BEBAN POKOK PENDAPATAN  5.978.006.085.018 5.483.018.799.354 2.138.252.830.161 COST OF REVENUES  
      

LABA BRUTO  25.372.738.522 22.535.919.516 9.409.401.165 GROSS PROFIT 
      
Pendapatan bunga  3.957.579 71.348.316 50.874.525 Interest income 
Beban penjualan  (137.638.770) (4.637.900) (224.481.181) Selling expense 
Beban umum dan administrasi  (9.507.666.151) (7.872.248.684) (5.489.689.764) General and administrative  
     expenses 
Beban bunga dan keuangan   (575.371.774) (201.012.121) (123.933.034) Interest and other financial  

lainnya     charges 

  (10.216.719.116) (8.006.550.389) (5.787.229.454)  
      

LABA SEBELUM BEBAN   15.156.019.406 14.529.369.127 3.622.171.711 NET INCOME BEFORE TAX   

PAJAK  PENGHASILAN     EXPENSES 
      
BEBAN PAJAK PENGHASILAN  (3.797.209.705) (3.617.325.774) (43.466.255) INCOME TAX EXPENSES  
      

LABA BERSIH TAHUN  11.358.809.701 10.912.043.353 3.578.705.456 NET INCOME FOR THE  
BERJALAN     CURRENT YEAR 

      
PENGHASILAN     OTHER COMPREHENSIVE  

KOMPREHENSIF LAINNYA      INCOME 
Pos-pos yang tidak akan      Items that would never be 

direklasifikasi ke laba rugi     reclassified to profit or loss 
Keuntungan (kerugian) aktuaria  122.161.506 (47.187.872) (9.219.322) Actuaria gain (loss) 
Pajak penghasilan terkait dengan  (30.540.377) 11.796.968 2.304.831 Income tax relating to   

komponen penghasilan     components other 
komprehensif lainnya     comprehensive income   

  91.621.129 (35.390.904) (6.914.491)  
      

LABA BERSIH    11.450.430.830 10.876.652.449 3.571.790.965 NET COMPREHENSIVE  
KOMPREHENSIF     INCOME 
      

z
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Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan  

See accompanying Notes to Financial Statements  are an integral part of the Financial 
Statements taken as a whole, 
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PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk   PT HENSEL DAVEST INDONESIA  

LAPORAN ARUS KAS   STATEMENT OF CASH FLOWS 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN  WITH COMPARATIVE FIGURES 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016  FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  (Expressed in Rupiah, unless otherwise specified) 
 
 

 Catatan/     

 Notes 2018 2017 2016  
      
ARUS KAS DARI      CASH FLOWS FROM 

AKTIVITAS OPERASI     OPERATING ACTIVITIES 
Penerimaan kas dari pelanggan  6.016.771.950.140 5.508.995.137.058 2.150.818.269.767 Cash received from customer 
Pembayaran kas kepada pemasok  (6.020.947.227.774) (5.498.410.421.355) (2.148.502.830.161) Cash payment to supplier 
Pembayaran kepada karyawan  (1.438.863.342) (761.686.751) (1.253.620.208) Cash payment to employees 
Penerimaan bunga  4.372.090 71.348.316 50.874.525 Received from interest 
Pembayaran pajak  (22.187.528) (16.893.254) (10.338.000) Payment of taxes 
Pembayaran bunga  (571.096.638) (317.171.806) (63.241.453) Payment of interest 
Pembayaran lainnya - bersih  (2.161.633.307) (404.600.100) (947.566.135) Other payment – net 

Kas bersih diperoleh dari   (8.364.686.359) 9.155.712.108 91.548.335 Net cash provided by 

(digunakan untuk )  aktivitas      (used in) operating  
operasi     activities 
      

ARUS KAS DARI      CASH FLOWS FROM 
AKTIVITAS INVESTASI     INVESTING ACTIVITIES 

Perolehan aset tetap  (21.169.691) (21.740.000) (15.066.000) Acquisition of fixed asset 
Uang muka pembelian   (1.828.942.466) - - Purchase advances of  

aset tetap     fixed asset 

Kas bersih digunakan untuk  (1.850.112.157) (21.740.000) (15.066.000) Net cash used in investing 
aktivitas investasi      activities 
      

ARUS KAS DARI      CASH FLOWS FROM 
AKTIVITAS PENDANAAN     FINANCING ACTIVITIES 

Penerimaan pinjaman bank  1.009.667.679 3.428.751.625 250.000.000 Increase in bank loan 
Pembayaran pinjaman bank  (134.361.724) - - Payments of bank loan 
Penerimaan pinjaman dari pihak   602.000.000 - 995.071.534 Increase in from due to related  

berelasi     parties 
Pembayaran utang kepada pihak   (1.390.720.000) (16.605.386.807) - Payments to due from related  

berelasi     parties 
Setoran modal saham  10.850.000.000 2.301.000.000 - Paid - in capital 

Kas bersih diperoleh dari  10.936.585.955 (10.875.635.182) 1.245.071.534 Net cash provided by  
  aktivitas pendanaan     financing activities 

      

KENAIKAN (PENURUNAN)   721.787.439 (1.741.663.074) 1.321.553.869 NET INCREASE  
BERSIH KAS DAN SETARA      (DECREASE) IN CASH AND  
KAS     CASH EQUIVALENTS 
      

KAS DAN SETARA KAS   822.848.297 2.564.511.371 1.242.957.502 CASH AND CASH  
AWAL TAHUN       EQUIVALENTS AT THE   
     BEGINNING OF THE YEAR 

KAS DAN SETARA KAS   1.544.635.736 822.848.297 2.564.511.371 CASH AND EQUIVALENTS 
AKHIR TAHUN     AT THE END YEAR  
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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XVI. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN 
PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM 

 
Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam 
Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Hensel Davest Indonesia Tbk.  
No. 32 Tanggal 25 feb 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0010739.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 
27 Februari 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0033156.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 
27 Februari 2019, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana 
Saham antara lain menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi 
Perseroan Terbuka dan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan. 

 
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN 

 
Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 7 Januari 2013 dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 26 Februari 2013 
serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 
 
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 

 
1. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah :  

Perseroan bergerak dalam bidang pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce) dan 
pendistribusian produk digital.  

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai 
berikut:  
a.   Menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi yaitu:  

 Konstruksi Bangunan Sipil yaitu Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi lainnya yang mencakup kegiatan 
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya. Termasuk 
konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas.  

 Konstruksi Bangunan Khusus yaitu Instalasi Telekomunikasi yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi 
telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti 
pemasangan antena, mencakup juga kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi 
pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan 
sejenisnya serta kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi. 

b.   Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan antara lain:  
i. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak mencakup usaha agen yang menerima komisi, 

perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam 
negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh 
perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam 
penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan 
agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang 
setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan 
tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk 
mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan 
perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan.  

ii. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer mencakup usaha perdagangan besar komputer dan 
pelengkapan komputer.  

iii. Perdagangan Besar Piranti Lunak mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.  
iv. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-

macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.  
v. Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan sejenisnya perdagangan eceran peralatan video game.  
vi. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak 

(software), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game.  
vii.Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti 

handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya. 
viii.Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya mencakup usaha perdagangan 

eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang 
yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.  

ix. Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya Ytdl mencakup usaha perdagangan 
eceran barang lainnya yang selain kelompok 47991 sampai dengan 47998 yang dilakukan dengan cara 
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menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah 
masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian 
khusus seperti single level marketing dan multi level marketing.  

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Informasi dan Telekomunikasi antara lain:  
i. Aktivitas Pengembangan Video Game yang mencakup kegiatan pengembangan video game, seperi kegiatan desain 

konsep game, pengembangan piranti lunak video game, pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan  
dengan video game, pembuatan suara dan musik, pengujian video game, dan dukungan lainnya untuk video game.  

ii. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce) yang mencakup kegiatan 
pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan 
pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet. 

iii. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya yang mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan  
pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya. Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna 
komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan 
pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. 
Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan  
mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi  (pemutakhiran 
dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan 
penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien.  

iv. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi yang mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan 
keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan 
penerapan keamanan informasi.  

v. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya mencakup usaha konsultasi tentang tipe 
dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan 
dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi 
komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta 
memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen 
system perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat 
disediakan oleh pihak ketiga atau vendor dan yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal 
sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem 
komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.  

vi. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer 
lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan 
komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen 
insiden dan digital forensik.  

vii. Aktivitas Pengolahan Data yaitu kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap 
pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan 
pengolahan dan pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data 
besar (big data).  

viii. Aktivitas Hosting Dan Ybdi mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting,  
layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan 
aplikasi  hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared.  

ix. Portal Web Dan/ Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial mencakup Pengoperasian situs web tanpa tujuan 
komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari 
alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke 
internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial. 
Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha 
fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet 
dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan system elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.  

x. Portal Web Dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial mencakup Pengoperasian situs web dengan tujuan 
komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari 
alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke 
internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak 
langsung dengan tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi 
elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau 
layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan 
dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi 
elektronik yaitu: 
 pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok 

ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang 
digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas 
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menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah 
masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian 
khusus seperti single level marketing dan multi level marketing.  

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Informasi dan Telekomunikasi antara lain:  
i. Aktivitas Pengembangan Video Game yang mencakup kegiatan pengembangan video game, seperi kegiatan desain 

konsep game, pengembangan piranti lunak video game, pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan  
dengan video game, pembuatan suara dan musik, pengujian video game, dan dukungan lainnya untuk video game.  

ii. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce) yang mencakup kegiatan 
pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan 
pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet. 

iii. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya yang mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan  
pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya. Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna 
komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan 
pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. 
Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan  
mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi  (pemutakhiran 
dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan 
penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien.  

iv. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi yang mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan 
keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan 
penerapan keamanan informasi.  

v. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya mencakup usaha konsultasi tentang tipe 
dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan 
dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi 
komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta 
memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen 
system perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat 
disediakan oleh pihak ketiga atau vendor dan yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal 
sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem 
komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.  

vi. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer 
lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan 
komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen 
insiden dan digital forensik.  

vii. Aktivitas Pengolahan Data yaitu kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap 
pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan 
pengolahan dan pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data 
besar (big data).  

viii. Aktivitas Hosting Dan Ybdi mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting,  
layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan 
aplikasi  hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared.  

ix. Portal Web Dan/ Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial mencakup Pengoperasian situs web tanpa tujuan 
komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari 
alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke 
internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial. 
Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha 
fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet 
dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan system elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.  

x. Portal Web Dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial mencakup Pengoperasian situs web dengan tujuan 
komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari 
alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke 
internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak 
langsung dengan tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi 
elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau 
layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan 
dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi 
elektronik yaitu: 
 pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok 

ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang 
digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas 

pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand 
online services.  

 Aktivitas Kantor Berita mencakup usaha mengumpulkan dan menyebarluaskan berita melalui media cetak 
maupun elektronik dengan tujuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat sebagai informasi yang dikelola 
oleh swasta Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdl mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat 
diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas 
jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan 
jasa penyedia konten.  

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung 
yaitu melakukan kegiatan usaha Teknologi Keuangan, Teknologi Pendidikan, Teknologi Asuransi, Teknologi Industri, 
Teknologi Properti, Teknologi Kekayaan, Teknologi Makanan, Teknologi Retail, Teknologi Pemasaran dan Periklanan.  

 
M O D A L  

 
1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 

4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah). 
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.143.510.000 (satu miliar seratus empat puluh tiga 

juta lima ratus sepuluh) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan 
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 114.351.000.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus - lima puluh satu 
juta Rupiah), yang telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham dengan rinciannya serta nilai nominal sahamnya 
disebutkan pada bagian akhir akta ini.  

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau 
seluruhnya sebesar Rp.114.351.000.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta Rupiah), telah 
disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dan merupakan setoran lama Perseroan, sebagaimana tercantum dalam 
akta Nomor: 36 tanggal 28-03-2018 yang dibuat dihadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota 
Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0128433 tanggal 28-03-2018;  

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang 
Saham (“RUPS”). Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan 
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, 
dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas dan -perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut ”UUPT”), dan peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam 
simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. 

5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak 
tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur 
mengenai penyetoran tersebut.  

6. 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 Otoritas Jasa Keuangan 

(selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut ”OJK”) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;  
c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.  
d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di 

Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.  
e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal 

sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah 
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK. 

7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya 
disebut “HMETD”), kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal 
dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui 
paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web 
Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.  

 
S A H A M 

 
1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham 

Perseroan.  
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau 
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badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan.  

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.  
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus 

menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil 
ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham 
bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas 
saham-saham tersebut.  

5. Selama ketentuan dalam butir 4 belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan 
suara dalam RUPS, dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. 

6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil 
dengan sah dalam  RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT 

8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: 
a) Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, 

maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada 
pemegang sahamnya.  

b) Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka 
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan 
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.  

9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.  

 
SURAT SAHAM 

 
1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih 

yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. 
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:  

a) Nama dan alamat pemegang saham;  
b) Nomor surat saham; 
c) Nilai nominal saham; 
d)  Tanggal pengeluaran surat saham;  

3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:  
e) a. Nama dan alamat pemegang saham;  
f) b. Nomor surat kolektif saham;  
g) c. Nomor surat saham dan jumlah saham; 
h) d. Nilai nominal saham;  
i) e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;  

4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang 
dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta 
memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh 
Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif 
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan 
mengindahkan peraturan perundang--undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

5. Seluruh Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.  

 
PENGGANTI SURAT SAHAM 

 
1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:  

a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:  
1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan 
2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; 

b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang 
nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli. 

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:  
1. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; 
2. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham 

tersebut; 
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badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan.  

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.  
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus 

menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil 
ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham 
bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas 
saham-saham tersebut.  

5. Selama ketentuan dalam butir 4 belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan 
suara dalam RUPS, dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. 

6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil 
dengan sah dalam  RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT 

8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: 
a) Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, 

maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada 
pemegang sahamnya.  

b) Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka 
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan 
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.  

9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.  

 
SURAT SAHAM 

 
1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih 

yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. 
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:  

a) Nama dan alamat pemegang saham;  
b) Nomor surat saham; 
c) Nilai nominal saham; 
d)  Tanggal pengeluaran surat saham;  

3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:  
e) a. Nama dan alamat pemegang saham;  
f) b. Nomor surat kolektif saham;  
g) c. Nomor surat saham dan jumlah saham; 
h) d. Nilai nominal saham;  
i) e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;  

4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang 
dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta 
memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh 
Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif 
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan 
mengindahkan peraturan perundang--undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

5. Seluruh Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.  

 
PENGGANTI SURAT SAHAM 

 
1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:  

a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:  
1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan 
2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; 

b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang 
nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli. 

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:  
1. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; 
2. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham 

tersebut; 

3. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi 
Perseroan; dan 

4. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan 
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham. 

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.  
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam butir 1, butir  2 dan butir 3 juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif 

saham atau Efek Bersifat Ekuitas. 
 
PENITIPAN KOLEKTIF 

 
1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:  

a) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar 
Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -kepentingan pemegang 
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

b) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek 
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud 
untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;  

c) Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana 
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan 
atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi 
Kolektif tersebut;  

d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas 
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan; 

e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar 
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;  

f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi 
kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek; 

g) Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi -yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah 
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; 

h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau 
musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup 
bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau 
musnah; 

i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, 
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;  

j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara 
dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. 

k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan 
yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) 
hari kerja sebelum Panggilan RUPS; 

l) Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam 
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak 
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada 
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS; 

m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham 
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan 
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan 
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; 

n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham 
kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari 
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan  



204

o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan 
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah 
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang 
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada 
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang 
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.  

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan 
Bursa Efek di -wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

 
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS 
 
1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di 

tempat kedudukan Perseroan. 
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : 

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang 
ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; 
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;  
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima 

jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; 
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; 
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi; 

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta 
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban 
untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. 

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus 
memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada 
Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada 
Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar 
Pemegang Saham.  

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau 
wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu 
jam kerja Perseroan.  

6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang 
Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar ini. 

7. -Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih 
dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.  
-Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik  bersama harus mengangkat di antara mereka 
seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham 
tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham atas surat saham yang 
bersangkutan.  
-Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan terakhir, Perseroan berhak 
memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-
satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. 

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan 
pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar 
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau 
jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-
saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
 
1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, 

yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. 
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku 

berakhir. 
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.  
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o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan 
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah 
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang 
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada 
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang 
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.  

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan 
Bursa Efek di -wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

 
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS 
 
1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di 

tempat kedudukan Perseroan. 
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : 

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang 
ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; 
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;  
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima 

jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; 
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; 
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi; 

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta 
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban 
untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. 

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus 
memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada 
Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada 
Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar 
Pemegang Saham.  

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau 
wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu 
jam kerja Perseroan.  

6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang 
Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar ini. 

7. -Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih 
dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.  
-Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik  bersama harus mengangkat di antara mereka 
seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham 
tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham atas surat saham yang 
bersangkutan.  
-Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan terakhir, Perseroan berhak 
memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-
satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. 

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan 
pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar 
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau 
jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-
saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
 
1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, 

yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. 
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku 

berakhir. 
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.  

4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan 
tegas ditentukan lain. 

5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.  
6. Direksi menyelenggarakan Rapat  Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan 

Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 9, dan 
permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. 

7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:  
a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir. 
b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif; 
c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan 

memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan 
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, 
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: 
i. alasan pendelegasian kewenangan; dan 
ii. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk. 
Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-
hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai  dengan ketentuan Anggaran Dasar.  

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan 
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, 
penipuan dan tindakan pidana lainnya. 

9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham: 
(1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari 

jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. 
(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) diajukan kepada Direksi dengan surat 

tercatat disertai alasannya.  
(3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (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. 

(4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima 
belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada  butir (1) 
diterima Direksi. 

(5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4), pemegang saham dapat 
mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. 

(6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 
(lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 
(5) diterima Dewan Komisaris.  

(7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam butir (4) dan butir (6), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: 
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1); dan  
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.- 

(8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari 
kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari -pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam 
butir (4) dan butir (6).  

(9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) paling kurang melalui:  
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;  
b. situs web Bursa Efek; dan  
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan 

paling kurang bahasa Inggris. 
(10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c wajib memuat informasi 

yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. 
(11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan 

dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) informasi yang digunakan sebagai acuan adalah 
informasi dalam Bahasa Indonesia. 

(12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan 
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 
pengumuman.  
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(13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6), pemegang 
saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua 
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin 
diselenggarakannya RUPS. 

(14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (13) wajib:  
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas 

RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.  
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, 

risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai 
dengan Peraturan di bidang pasar modal. 

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan 
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut  

(15).Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8 pada Anggaran Dasar Perseroan terakhir.  

 
 
TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM 
PEMEGANG SAHAM 
 
1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.  
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 2 wajib dilakukan di:  

a) tempat kedudukan Perseroan;  
b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; 
c) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau  
d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.  

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:  
1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) 

hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.  
2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. 
3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2), Perseroan wajib 

menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. 
 
D I R E K S I 
 
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.  
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah satu diantaranya sebagai Direktur Utama  dengan 

memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan 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: 

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; 
ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak 

diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi -dan/atau 
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 

iii. 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.  
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(13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6), pemegang 
saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua 
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin 
diselenggarakannya RUPS. 

(14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada butir (13) wajib:  
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas 

RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.  
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, 

risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai 
dengan Peraturan di bidang pasar modal. 

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan 
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut  

(15).Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8 pada Anggaran Dasar Perseroan terakhir.  

 
 
TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM 
PEMEGANG SAHAM 
 
1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.  
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 2 wajib dilakukan di:  

a) tempat kedudukan Perseroan;  
b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; 
c) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau  
d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.  

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:  
1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) 

hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.  
2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. 
3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2), Perseroan wajib 

menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. 
 
D I R E K S I 
 
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.  
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah satu diantaranya sebagai Direktur Utama  dengan 

memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan 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: 

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; 
ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak 

diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi -dan/atau 
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 

iii. 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.  

 

4. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:  
a) Meninggal dunia;  
b) Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau 
c) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang 

pasar modal. 
 
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 

 
1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar 
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1, maka:  
a) Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan yang meliputi;  

1) mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada 
seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau 
beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan 
mengatur penyerahan kekuasaaan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala 
Perwakilan di dalam atau di luar negeri;  

2) mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau 
jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan keuputusan Rapat Umum Pemegang Saham; 

3) mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

4) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;  
5) melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan 

Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili 
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham.  

b) Direksi berkewajiban untuk:  
1) mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 

serta kegiatan usahanya; 
2) menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, 

dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari 
Dewan Komisaris; 

3) memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan; 

4) membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi;  
5) membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen 

keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; 
6) menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan 

Publik untuk diaudit; 
7) menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk 

disetujui dan disahkan;  
8) memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;  
9) menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada 

Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  

10) memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat 
Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5, dan dokumen Perseroan lainnya; 

11) menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum 
Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan 
dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5, dan dokumen Perseroan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11);  

12) menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip 
pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;  

13) memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan 
lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris; 
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14) menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; 
15) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris; 
16) menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan; 
17)  menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini 

dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan;  
 
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 
 

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat 
kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja 
dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan.  

2. Dalam melaksanakan tugas, maka: 
a) Dewan Komisaris berwenang untuk: 

1) melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, 
dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;  

2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;  
3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut 

pengelolaan Perseroan;  
4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;  
5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri 

rapat Dewan Komisaris;  
6) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;  
7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;  
8) membentuk Komite-Komite selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan 

Perseroan;  
9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika 

dianggap perlu;  
10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundnagan yang berlaku;  
11) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; 
12) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  
b) Dewan Komisaris berkewajiban untuk: 

1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; 
2) meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 
3) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani 

Laporan Tahunan; 
4) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan 

Tahunan, apabila diminta;  
5) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;  
6) Membentuk Komite Audit;  
7) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;  
8) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;  
9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan 

tersebut dan Perseroan lain;  
10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau 

kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 
11) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham.  
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14) menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; 
15) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris; 
16) menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan; 
17)  menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini 

dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan;  
 
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 
 

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat 
kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja 
dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan.  

2. Dalam melaksanakan tugas, maka: 
a) Dewan Komisaris berwenang untuk: 

1) melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, 
dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;  

2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;  
3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut 

pengelolaan Perseroan;  
4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;  
5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri 

rapat Dewan Komisaris;  
6) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;  
7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;  
8) membentuk Komite-Komite selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan 

Perseroan;  
9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika 

dianggap perlu;  
10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundnagan yang berlaku;  
11) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; 
12) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  
b) Dewan Komisaris berkewajiban untuk: 

1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; 
2) meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 
3) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani 

Laporan Tahunan; 
4) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan 

Tahunan, apabila diminta;  
5) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;  
6) Membentuk Komite Audit;  
7) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;  
8) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;  
9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan 

tersebut dan Perseroan lain;  
10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau 

kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 
11) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham.  

 
 
 
 
 
 

RAPAT DEWAN KOMISARIS 
 
1.       a.  Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota 

Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau 
lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah 
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. 

b.   Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.  
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil 

keputusan yang mengikat-apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris  
hadir atau diwakili dalam Rapat. 

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) 
bulan.  

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 3 wajib diungkapkan 
dalam laporan tahunan Perseroan.  

5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dan butir 3 untuk tahun berikutnya 
sebelum berakhirnya tahun buku.  

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta 
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.  

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir 
5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. 

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.Dalam hal Komisaris Utama berhalangan 
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan 
Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan 
Komisaris.  

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana 
harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat 
tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 
(satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan 
mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, 
maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.  

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.  
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat 

kedudukan Bursa Efek di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain  asal saja dalam -wilayah 
Republik Indonesia. 

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk 
menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang 
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. 

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan 
Komisaris yang lain berdasarkan -surat kuasa. 

 
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN 
 
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah 

disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang 
ditentukan oleh RUPS tersebut. 

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang 
diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen 
untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang 
Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang 
RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan 
dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.  

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan 
yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen. 

4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan 
pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah 
diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. 

5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana 
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun tahun 
berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu 
belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, 
dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan 
kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut 
di atas dan--tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hakPerseroan. 

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana 
saham-saham Perseroan dicatatkan. 

 
PENGGUNAAN CADANGAN 
 
1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh 

RUPS dengan mengindahkan -peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif. 
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit  20 % (dua puluh persen) 

dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. 
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 hanya boleh dipergunakan untuk menutup 

kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.  
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor 

Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.  
 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
 
1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal. 
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

Anggaran Dasar ini.  
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia. 
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan 

Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, 
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau -perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi 
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dan/atau penggantinyasebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam butir 3 cukup diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan 
dalam UUPT.  

6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya 
peraturan Pasar Modal.  
 

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN 
 
1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar Perseroan terakhir.  
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang 
Pasar Modal.  
 

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM  
 
1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini. 
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan dibidang 
Pasar Modal.  
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6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, 
dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan 
kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut 
di atas dan--tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hakPerseroan. 

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana 
saham-saham Perseroan dicatatkan. 

 
PENGGUNAAN CADANGAN 
 
1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh 

RUPS dengan mengindahkan -peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif. 
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit  20 % (dua puluh persen) 

dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. 
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 hanya boleh dipergunakan untuk menutup 

kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.  
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor 

Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.  
 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
 
1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal. 
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

Anggaran Dasar ini.  
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia. 
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan 

Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, 
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau -perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi 
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dan/atau penggantinyasebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam butir 3 cukup diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan 
dalam UUPT.  

6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya 
peraturan Pasar Modal.  
 

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN 
 
1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar Perseroan terakhir.  
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang 
Pasar Modal.  
 

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM  
 
1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini. 
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan dibidang 
Pasar Modal.  

 

XVII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 
 
1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 

 
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus 
ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XX dalam 
Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi 
Penjaminan Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XX dalam Prospektus ini. 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 UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.  
 

3. JUMLAH PEMESAN 
 
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang 
berjumlah 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 Pendaftaran Efek. 
 
a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 
 
1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif 

Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan 
Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening 
Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2019 setelah menerima 
konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE. 
 

2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, 
pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai 
tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan 
Kolektif. 
 

3) KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening 
sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang 
sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek. 
 

4) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI. 
 

5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih 
dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham. 
 

6) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham 
dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk 
selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/membuka Rekening Efek di 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 
 

7) 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 Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek 
atau Bank Kustodian yang ditunjuk. 
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8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui 

Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek. 
 

9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham 
selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama 
pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham. 
 

10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas sahamPerseroan wajib menunjuk 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk 
mengadministrasikan saham tersebut. 
 

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat 
dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat 
diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. 
 

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 
 
Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian 
saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS 
diperoleh. 
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan 
melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan 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 sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping 
melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum 
yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.  
 
Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian 
saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk 
persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan 
pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.  
 

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 
Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 1 – 5 Juli 2019. Namun demikian jika jumlah 
keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah Saham Yang Ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum Perdana 
Saham tersebut tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja. 
 

7. TANGGAL PENJATAHAN 
 
Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap 
pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 9 Juli 2019. 
 

8. PERSYARATAN PEMBAYARAN 
 
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan 
dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke 
dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada: 
 
Nama Bank  : PT Bank Sinarmas Tbk UUS 
Atas nama  : PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia 
Nomor Rekening : 99-246-958-08 
 
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang 
mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. 
Seluruh pembayaran harus sudah diterima (in good funds) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah 
retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2019 pada rekening tersebut di atas. Sedangkan untuk 
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8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui 

Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek. 
 

9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham 
selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama 
pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham. 
 

10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas sahamPerseroan wajib menunjuk 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk 
mengadministrasikan saham tersebut. 
 

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat 
dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat 
diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. 
 

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 
 
Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian 
saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS 
diperoleh. 
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan 
melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan 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 sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping 
melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum 
yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.  
 
Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian 
saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk 
persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan 
pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.  
 

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 
Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 1 – 5 Juli 2019. Namun demikian jika jumlah 
keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah Saham Yang Ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum Perdana 
Saham tersebut tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja. 
 

7. TANGGAL PENJATAHAN 
 
Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap 
pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 9 Juli 2019. 
 

8. PERSYARATAN PEMBAYARAN 
 
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan 
dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke 
dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada: 
 
Nama Bank  : PT Bank Sinarmas Tbk UUS 
Atas nama  : PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia 
Nomor Rekening : 99-246-958-08 
 
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang 
mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. 
Seluruh pembayaran harus sudah diterima (in good funds) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah 
retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2019 pada rekening tersebut di atas. Sedangkan untuk 

nasabah internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran 
dan “in good fund” paling lambat pukul 09.00 wib pada Tanggal Distribusi. Apabila pembayaran tidak diterima pada 
tanggal tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. 
 
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. 
Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro 
ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran 
melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari 
bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. 
 

9. BUKTI TANDA TERIMA 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali 
kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. 
Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus 
disimpan dengan baik sehingga dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau 
penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham. 
 

10. PENJATAHAN SAHAM 
 
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjatahan, akan menggunakan metode penjatahan lain sesuai 
dengan persetujuan OJK yang tercantum dalam surat nomor S-600/PM.22/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal 
Penggunaan Metode Penjatahan Lain dalam Penawaran Umum Saham PT Hensel Davest Indonesia Tbk dan dengan 
tetap memperhatikan Peraturan No. IX.A.7. 
  
a. Penjatahan pasti (Fixed allotment) 

 
Penjatahan pasti dibatasi 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan 
dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, perorangan, institusi bentuk 
lain, baik domestik maupun luar negeri. 
 
Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut 
hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:  
 
1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan 

penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan 
Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan; 

 
2) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu: 

 
a)  direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu 

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum 
Perdana Saham; 

b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan  
c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan pihak 

yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 
 

b. Penjatahan Terpusat (Pooling) 
 
Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. 
 
Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana 
Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah 
alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut: 
 
1) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham sesuai butir a.2) diatas yang bukan merupakan pihak yang 

melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau 
lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh 
jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima 
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penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara 
proposional kepada Pemesan Saham sesuai butir a.2). 

 
2) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham sesuai butir a.2) diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya 

lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan 
dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 
(i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan 

sebagai  berikut: 
 
- para pemesan yang  tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) 

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 terbesar yang ditetapkan oleh 
Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan 

- apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah 1 (satu) sampai 100 (seratus) satuan 
perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara 
proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 

 
11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM 

PERDANA SAHAM 
 
Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa 
Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran 
Umum Perdana Saham, dengan ketentuan: 

 
a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:  

 
• indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari 

Bursa berturut-turut; 
• bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau 
• peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan 

oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan 
 

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
 
• mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum 

Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai 
peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping 
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam 
media massa lainnya; 

• menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran 
Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana 
dimaksud dalam poin a; 

• menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari 
Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan 

• 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 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan 
penundaan atau pembatalan tersebut. 

 
12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN 

 
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran 
Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh 
Penjamin Emisi Efek ditempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan 
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran 
Umum Perdana Saham. 
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penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara 
proposional kepada Pemesan Saham sesuai butir a.2). 

 
2) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham sesuai butir a.2) diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya 

lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan 
dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 
(i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan 

sebagai  berikut: 
 
- para pemesan yang  tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) 

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 terbesar yang ditetapkan oleh 
Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan 

- apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah 1 (satu) sampai 100 (seratus) satuan 
perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara 
proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 

 
11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM 

PERDANA SAHAM 
 
Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa 
Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran 
Umum Perdana Saham, dengan ketentuan: 

 
a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:  

 
• indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari 

Bursa berturut-turut; 
• bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau 
• peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan 

oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan 
 

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
 
• mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum 

Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai 
peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping 
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam 
media massa lainnya; 

• menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran 
Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana 
dimaksud dalam poin a; 

• menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari 
Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan 

• 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 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan 
penundaan atau pembatalan tersebut. 

 
12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN 

 
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran 
Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh 
Penjamin Emisi Efek ditempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan 
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran 
Umum Perdana Saham. 

 
Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya 
pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga 
untuk setiap hari keterlambatan berdasarkan tingkat suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada bank penerima 
yang diperhitungkan dengan jumlah hari keterlambatan, dengan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) 
hari. 
 
Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan, transfer ke rekening atas nama pemesan dan/atau 
melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan 
yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan dimana pemesanan diajukan dengan 
menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri, dan untuk hal tersebut 
para pemesan akan dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana sesuai ketentuan bank yang berlaku (jika 
ada). 
 

13. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM 
 
Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang 
ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari 
Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE 
yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan 
pembelian saham.  
 

14. LAIN-LAIN 
 
Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa 
pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari 1 (satu) FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana 
Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat 
mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 
 
Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, 
atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri. 
 
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, 
atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek. 
 
Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 
5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2. 
 
Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari 
pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan 
dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham. 
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XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN 
PEMBELIAN SAHAM  

 
Prospektus dan FPPS dapat diperoleh dari tanggal 1 – 5 Juli 2019 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta gerai 
penawaran umum di bawah ini: 
 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 
 

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia 
Equity Tower 50th floor, SCBD Lot 9 

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 
Jakarta 12190 

Tel. (021) 515 1140 
Fax. (021) 515 1141 

Website: http://miraeasset.co.id/ 
 

GERAI PENAWARAN UMUM 
 

PT Adimitra Jasa Korpora 
Kirana Boutique Office 

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 

Tel. (021) 2974 5222 
Fax. (021) 2928 9961 

Email: opr@adimitra-jk.co.id 
 



Kantor Operasional

EightyEight Kasablanka Tower Lt. 28C
Jl. Raya Casablanca Kav.88
jakarta Selatan, 12870 Indonesia

        biz@hdi.co.id
        (021) 2283 1619


