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OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK’) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK
MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS
INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN
PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT CIPTA SELERA MURNI Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN
DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PT CIPTA SELERA MURNI Tbk.
Kegiatan Usaha Utama :
Bergerak di bidang restoran dan perdagangan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat
Jl. Cikini Raya No. 60A
Jakarta Pusat, 10330
Indonesia
Telp. (021) 314 0411, Faks. (021) 314 0037
Email: texas@texaschicken.co.id
Website: www.ciptaseleramurni.co.id

Lokasi Gerai
Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan
37 gerai yang mencakup di wilayah
Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebesar 184.061.500 (seratus delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu lima ratus) saham baru yang merupakan
Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau 22,55% (dua puluh dua
koma lima lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang
dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp196,(seratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang
Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”).
Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp36.076.054.000,- (tiga puluh enam miliar tujuh puluh enam
juta lima puluh empat ribu Rupiah).
Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan
saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian
dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas
pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (”HMETD”) dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal
terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan
kesanggupan penuh (full comittment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Sucor Sekuritas
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN ATAS PERJANJIAN
WARALABA DENGAN FRANCHISOR, CAJUN GLOBAL LLC (“CAJUN”). RISIKO USAHA PERSEROAN
SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN
SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN
TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN
DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI
PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR
DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM 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 2 April 2020

PT Cipta Selera Murni Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
dengan Surat No.003/OL-CSM/DIR/I/20 tanggal 21 Januari 2020 perihal Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995
tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas
No. S-01559/BEI.PP2/03-2020 tanggal 9 Maret 2020. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI
tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima
dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan 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 dan kedudukan masing-masing,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta
standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan
dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam prospektus ini tanpa
memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
PT Sucor Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek,
serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas
menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang
Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para krediturnya
yaitu Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank CIMB Niaga.
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN
LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU
DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK
MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA
YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN
Afiliasi

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

Anggota Bursa

Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1
ayat (2) UUPM.

BAE

Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan
melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang
berkaitan dengan efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan
di Jakarta.

Bank Kustodian

Berarti bank sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.

Bapepam

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Pasar Modal.

Bapepam dan LK

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal
juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/
KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementrian Keuangan.

Bursa Efek Indonesia (BEI)

Berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

Daftar Pemesanan
Pembelian Saham (DPPS)

Berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham
Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan
sebagaimana dipersiapkan oleh masing-masing para Penjamin Emisi
Efek, dan Agen Penjualan (jika ada), daftar mana disusun berdasarkan
FPPS.

Efek

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

Efektif

Berarti telah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan
Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 Undang-undang Pasar
Modal Juncto Peraturan No. IX.A.2.

Emisi

Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan
kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna
dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
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Entitas Anak

Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan
laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan,
Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak secara langsung yaitu
PT Cipta Global Selera.

Formulir Konfirmasi
Penjatahan Saham (FKPS)

Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama
pemesan tertentu, yang merupakan tanda bukti kepemilikan Saham
Yang Ditawarkan di pasar perdana.

Formulir Pemesanan
Pembelian Saham (FPPS)

Berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham
Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam lima rangkap, masingmasing rangkap mana harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda
tangan asli pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada para
Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan (jika ada) pada waktu
memesan Saham Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum
Perdana Saham.

Harga Penawaran

Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran
Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp196,- (seratus sembilan
puluh enam Rupiah).

Hari Bursa

Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi
perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara
Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek
tersebut.

Hari Kalender

Berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius
tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional
yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.

Hari Kerja

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat , kecuali hari-hari libur
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang
ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.

Konfirmasi Tertulis

Berarti surat konfirmasi 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,
yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai
dengan UUPM.

Manajer Penjatahan

Berarti PT Sucor Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek
yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
No.IX.A.7.

Masa Penawaran Umum
Perdana Saham

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

Masyarakat

Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau
badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum
Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing
dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang
bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat
tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku
di Indonesia.
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Otoritas Jasa Keuangan atau
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, sesuai dengan Pasal 55
UU OJK.

Pemegang Rekening

Berarti setiap pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening
efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.

Pemegang Saham Utama

Berarti setiap Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung
memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan
atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

Pemerintah

Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Awal

Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk
mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/
atau perkiraan harga penawaran saham sesuai dengan Peraturan OJK
No.23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.

Penawaran Umum Perdana
Saham atau Penawaran
Umum

Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk
menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur
dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif

Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

Penjamin Emisi Efek

Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk
melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan
atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Penjamin Pelaksana Emisi
Efek

Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan
atas Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Sucor Sekuritas.

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 dan
LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 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.

v

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 No.VIII.G.12

Berarti Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman
Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau
Pembagian Saham Bonus.

Peraturan OJK No.7/2017

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tanggal
14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang
dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No.8/2017

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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 Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017
tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Peraturan OJK No.35/2014

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau
Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No.30/2015

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

Peraturan OJK No.55/2015

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015
tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan OJK No.56/2014

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015
tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perjanjian Pendaftaran Efek

Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-137/
SHM/KSEI/1219 tanggal 7 Januari 2020 yang bermeterai cukup dan
dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham (PPAS)

Berarti perjanjian antara Perseroan dengan BAE yang dimuat dalam
Akta Perjanjian Pengelolaan Saham No. 10 tanggal 14 Januari 2020,
sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham No. 5 tanggal 10 Februari 2020 dan Perubahan
II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 6 tanggal 9 Maret
2020 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE
di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek (PPEE)

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 19 tanggal
14 Januari 2020, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek No.4 tanggal 10 Februari 2020, Perubahan
II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 27 tanggal 28 Februari
2020, Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 5 tanggal
9 Maret 2020 dan Perubahan IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
No. 25 tanggal 24 Maret 2020 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara
Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Fathiah
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
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Pernyataan Efektif

Berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan
bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi
sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX. A.2.

Pernyataan Pendaftaran

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

Perseroan

Berarti PT Cipta Selera Murni Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat,
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Perubahan dan/atau
Tambahan Atas Prospektus
Ringkas

Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang
akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat
satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.2.

Perusahaan Efek

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

Prospektus

Berarti setiap informasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
butir 26 UUPM dan Peraturan OJK No.8/2017.

Prospektus Awal

Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam
Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari
Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham
Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan
dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran,
penjaminan emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syaratsyarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai
dengan Peraturan OJK No.23/2017.

Prospektus Ringkas

Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

Rupiah (Rp)

Berarti mata uang sah Negara 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 dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh
Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan
(portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat
melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebesar 184.061.500 (seratus
delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu lima ratus) saham, yang
selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Saham Yang Ditawarkan

Berarti Saham Baru, yaitu sebesar 184.061.500 (seratus delapan
puluh empat juta enam puluh satu ribu lima ratus) lembar saham, yang
ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek
melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI
pada Tanggal Pencatatan.

Tanggal Distribusi

Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan,
pada tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara
elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian
didistribusikan kepada pemesan.
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Tanggal Pembayaran

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

Tanggal Pencatatan

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

Tanggal Pengembalian Uang
Pemesanan

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

Tanggal Penjatahan

Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah
penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

UU Ketenagakerjaan

Berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Lembaran Negara Republik Indonesia No.39 Tahun 2003, Tambahan
No.4279, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Pasar Modal Berarti Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
(UUPM)
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.

SINGKATAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK
CGS

Berarti PT Cipta Global Selera
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RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi
Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan
informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait,
serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang
tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam
mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh
informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam
jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan
informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini,
yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan
oleh faktor pembulatan tersebut.
1.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

UMUM
●

(“Akta Pendirian Perseroan”)

Tahun 1983 (Pendirian)
Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.167 tanggal 25 Juli 1983 dibuat dihadapan
Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman
berdasarkan Surat Keputusan No.C2-7705 HT.01.01.Th.83 tanggal 3 Desember 1983, dan telah
didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.2750/1993 tanggal
8 Oktober 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100 tanggal
14 Desember 1993, Tambahan No.5867, dengan struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang
saham sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Rp )
400
400.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan Disetor Penuh
Atang Latief
Tjen Mie Lian
Herlia Emmi Yani Subronto Laras
Hediana Luwina
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Saham Dalam Portepel

●

56
8
8
8
80
320

56.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
80.000.000
320.000.000

%

70,00
10,00
10,00
10,00
100,00

(“Anggaran Dasar Perseroan”).

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian No.167 tanggal 25 Juli 1983 telah
mengalami perubahan, dengan perubahan anggaran dasar dalam rangka untuk disesuaikan dengan
ketentuan UUPT, tanpa merubah struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham, adalah
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa No.48 tanggal 28 Februari 2008 dibuat dihadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Bekasi, yang
telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan
No.AHU-18225.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 April 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No.47 tanggal 10 Juni 2008, Tambahan No.8444.
Setelah Akta No.48 tanggal 28 Februari 2008, pada tahun 2018 anggaran dasar Perseroan diubah
berkaitan dengan perubahan Pasal 3 anggaran dasar untuk disesuaikan dengan KBLI 2017
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum
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Pemegang Saham Luar Biasa No.11 tanggal 14 November 2018 dibuat dihadapan Kanya Candrika
Katrini, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0025820.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal
15 November 2018.
Perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dimuat dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.2 tanggal 4 Desember 2019 dibuat dihadapan
Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0101644.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal
5 Desember 2019, dan yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat
No.AHU-AH.01.03-0368871 tanggal 5 Desember 2019 (selanjutnya disebut “Akta No.2 tanggal
4 Desember 2019”), dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh
Pemegang Saham No.4 tanggal 6 Januari 2020 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta,
yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0003939
tanggal 6 Januari 2020 (selanjutnya disebut “Akta No.4 tanggal 6 Januari 2020”).
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No.2 tanggal 4 Desember
2019, Perseroan berusaha dalam bidang restoran dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan
tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
1.

Kegiatan usaha utama sebagai berikut :
•

•
2.

Menjalankan usaha dalam bidang Restoran (rumah makan) kelompok ini mencakup jenis
usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual
dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi
dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak
dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang
membinanya.
Sebagai importir bumbu atau bahan dasar seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempahrempah.

Kegiatan usaha pendukung sebagai berikut :
Melakukan kegiatan usaha Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga,
mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot
rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik
konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol
video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan
sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper,
karpet dan sebagainya.

Perseroan saat ini merupakan salah satu pemegang hak waralaba Texas Chicken di Indonesia. Dalam
menjalankan usahanya, Perseroan memiliki visi “Mewujudkan Texas Chicken sebagai restoran cepat
saji yang menyediakan ayam goreng yang digemari oleh masyarakat Indonesia”. Sedangkan misi
Perseroan adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Mengutamakan kualitas dalam hal pelayanan dan produk
Mengembangkan inovasi produk
Mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi restoran terbaik di
Indonesia
Menumbuhkan pelatihan sumber daya manusia guna mencapai standar pelayanan yang maksimal.

x

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERAKHIR
Berdasarkan Akta No.2 tanggal 4 Desember 2019 dan Akta No. 4 tanggal 6 Januari 2020, berikut ini
struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham pada saat Prospektus ini diterbitkan:
Nilai Nominal Rp50,- per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp )
2.528.000.000
126.400.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan Disetor Penuh
Lisa Muchtar
Husni Muchtar
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Saham Dalam Portepel

458.200.000
173.800.000
632.000.000
1.896.000.000

22.910.000.000
8.690.000.000
31.600.000.000
94.800.000.000

%

72,50
27,50
100,00

KEGIATAN USAHA
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kegiatan usaha utama
bergerak di bidang restoran (fast food) dan perdagangan.
PEMASARAN
Perseroan memiliki strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan brand awereness dan
penjualan Perseroan baik dalam skala nasional maupun lokal. Berbagai strategi pemasaran telah
dilaksanakan oleh Perseroan untuk mencapai tujuan Perseroan, berbagai cara tersebut salah satunya
dengan memasang iklan pada media cetak, digital, pemasangan banner dan billboard.
PROSPEK USAHA
Perseroan diuntungkan dengan kondisi makroekonomi Indonesia yang memiliki pertumbuhan tinggi.
Tingkat konsumsi daging unggas di Indonesia yang sangat besar dan menunjukkan pertumbuhan
yang signifikan, ditunjang dengan semakin besarnya pasar makanan cepat saji di Indonesia. Semua
kondisi ini dapat menunjang kinerja Perseroan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan
Perseroan. Perseroan juga akan menerapkan konsep baru yang unik dan modern serta menu yang
variatif dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi setiap pelanggannya, hal ini menjadi
keunggulan dan daya tarik bagi Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan menambah gerai-gerai di
wilayah yang dianggap memiliki potensi besar dan belum dijamah oleh kompetitor lainnya terutama di
pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Penjelasan lebih lanjut mengenai prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan
Tentang Perseroan Dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.
FAKTOR RISIKO
Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
Risiko ketergantungan atas perjanjian waralaba dengan Franchisor, Cajun
Risiko Usaha Yang Bersifat Material
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Risiko atas kegagalan pemasok untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak dapat
mempengaruhi bisnis perseroan secara negative
Risiko terkait kenaikan upah minimum
Risiko terhadap publisitas dan persepsi negatif
Risiko terhadap kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan
Risiko persaingan usaha
Risiko dipegangnya hak waralaba Texas Chicken oleh pihak lain selain Perseroan dan Entitas Anak
Risiko terkait sertifikasi halal
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Risiko atas kemampuan untuk membuka gerai baru, mempertahankan gerai yang ada dan memilih
lokasi yang strategis
Risiko terkait online aggregator
Risiko terganggunya sistem teknologi informasi
Risiko tidak berhasilnya program pemasaran
Risiko perubahan preferensi dan persepsi konsumen
Risiko kelalaian dan kegagalan dalam mendapatkan persetujuan, lisensi, registrasi, dan izin akan
bisnis Perseroan
Risiko terkait logistik dan distribusi
Perselisihan perburuhan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan dapat mengganggu
operasi dan mempengaruhi profitabilitas Perseroan
Risiko ketidak cukupan asuransi yang dimiliki Perseroan

Risiko Umum
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risiko kondisi perekonomian secara Makro atau Global
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha
Risiko sosial dan politik
Risiko bencana alam
Risiko tuntutan atau gugatan hukum
Risiko yang timbul dari peraturan negara lain atau peraturan internasional

Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan
1.
2.
3.

Risiko likuiditas saham
Harga saham dapat berfluktuasi cukup jauh
Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.
RINGKASAN DATA KEUANGAN
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan
laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk
periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 serta 31 Desember 2018, 2017,
dan 2016 terdiri dari (i) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September
2019 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Santoso, CPA.;
(ii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit
oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan
opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Santoso, CPA.; (iii) laporan keuangan untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa
modifikasian, yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA.; dan (iv) laporan keuangan untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Suharli & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa
modifikasian, yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA.
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LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang lain-lain
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Persediaan
Uang muka dan beban dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan
Aset tak berwujud
Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang akrual
Utang pajak
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Liabilitas imbalan pascakerja
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS
EKUITAS
Modal saham – nilai nominal
Tambahan modal disetor
Saldo laba
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

30 September
2019

2018

31 Desember
2017

2016

10.823

13.859

25.501

20.648

196
13.122
13.417
37.558

621
13.076
17.408
44.965

200
15.088
19.425
60.214

3.526
102
16.023
19.842
60.141

4.612
85.244
1.995
4.868
96.720
134.277

4.234
89.821
2.724
4.765
101.544
146.509

5.870
83.259
3.177
4.887
97.193
157.408

4.991
76.509
3.898
4.637
90.036
150.177

11.643
15.011
13.001
16.291
1.846
7.428

11.142
19.847
15.340
13.199
1.814
7.670

11.169
13.276
24.523
9.650
2.989
18.441

9.297
9.578
20.139
6.523
1.916
6.504

65.220

69.012

80.048

53.958

19.639

19.745

7.452

11.610

10.503
30.142
95.362

10.131
29.876
98.888

14.223
21.675
101.723

13.653
25.263
79.221

31.600
1.263
4.914

31.600
1.263
13.539

31.600
1.263
21.497

31.600
1.263
36.776

37.777
1.138
38.915
134.277

46.402
1.219
47.621
146.509

54.360
1.324
55.685
157.408

69.639
1.317
70.956
150.177
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LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan

30 September

31 Desember

Penjualan
Beban pokok penjualan
Laba bruto

2019
155.439
(63.381)
92.058

2018
174.408
(70.475)
103.934

2018
227.547
(92.085)
135.462

2017
246.007
(97.499)
148.508

2016
251.559
(97.135)
154.424

Beban Usaha
Beban penjualan dan distribusi
Beban umum dan administrasi
Jumlah Beban Usaha

(79.365)
(18.516)
(97.881)

(94.855)
(21.947)
(116.802)

(121.285)
(25.670)
(146.955)

(130.082)
(32.379)
(162.461)

(127.324)
(32.623)
(159.947)

Laba (Rugi) Usaha

(5.823)

(12.868)

(11.493)

(13.953)

(5.523)

Pendapatan (Beban) Lain-Lain
Penghasilan lain-lain - netto
Beban keuangan
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain

1.329
(2.878)
(1.549)

2.104
(3.070)
(967)

3.794
(4.318)
(524)

2.954
(3.222)
(267)

12.714
(3.228)
9.486

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

(7.372)

(13.835)

(12.017)

(14.220)

3.962

(50)
(50)

(179)
(179)

(239)
(239)

(18)
401
383

(352)
(711)
(1.063)

(7.422)

(14.014)

(12.256)

(13.837)

2.899

(1.712)
428

4.192
(1.048)

5.589
(1.397)

(1.912)
478

(2.167)
542

(1.284)

3.144

4.192

(1.434)

(1.625)

(8.706)

(10.870)

(8.064)

(15.271)

1.274

(7.355)
(68)
(7.422)

(13.888)
(126)
(14.014)

(12.115)
(140)
(12.256)

(13.828)
(9)
(13.837)

2.846
53
2.899

(8.692)
(14)
(8.706)
(0,28)

(10.896)
26
(10.870)
(0,44)

(8.099)
35
(8.064)
(0,26)

(15.279)
8
(15.271)
(0,48)

1.243
31
1.274
0,04

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
Pajak kini
Pajak tangguhan
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke
laba rugi:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja
Pajak penghasilan terkait
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lain Tahun
Berjalan Setelah Pajak
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain
Tahun Periode Berjalan
Laba yang Dapat Diatribusikan ke:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat
Diatribusikan Kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali
Laba (Rugi) Bersih per Saham

xiv

RASIO-RASIO PENTING
30 September
2019

Keterangan
Rasio Pertumbuhan (%)
Penjualan
Laba Bruto
Laba (Rugi) Usaha
EBITDA
Laba Tahun Berjalan
Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas

31 Desember
2017

2018

2016

-10,9%
-6,6%
54,7%
310,3%
-62,8%

-7,5%
-8,8%
17,6%
48,9%
-11,4%
-6,90%
-2,80%
-14,50%

-2,2%
-3,8%
-152,6%
-62,4%
-577,2%
4,80%
28,40%
-21,50%

-20,9%
-19,9%
-298,07%
-11,6%
24%
4,90%
5,90%
3,70%

Rasio Keuangan (%)
Total Liabilitas/Total Ekuitas
Total Liabilitas/Total Aset
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek
Total Ekuitas/Total Aset
Total Ekuitas/Total Aset Tetap
Total Aset Tetap/Total Utang Jangka Panjang

245,05%
71,02%
57,59%
28,98%
45,65%
434,06

207,66%
67,5%
65,16%
32,5%
53,02%
454,9%

182,68%
64,62%
75,22%
35,38%
66,88%
1117,27%

111,65%
52,75%
111,46%
47,25%
92,74%
658,98%

Rasio Usaha (%)
Laba Bruto/Penjualan
Laba (Rugi) Usaha/Penjualan
EBITDA/Penjualan
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan
Return on Asset
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset
Return on Equity
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas

59,22%
-3,7%
2,2%
-4,77%
-5,6%
-5,53%
-6,48%
-19,07%
-22,37%

59,53%
-5,1%
1,5%
-5,38%
-5,39%
-8,37%
-5,5%
-25,74%
-16,93%

60,37%
-5,7%
2,7%
-5,62%
-5,62%
-8,79%
-9,7%
-24,85%
-27,42%

61,39%
-2,2%
7,0%
1,15%
0,51%
1,93%
0,85%
4,09%
1,8%

Rasio Likuiditas (x)
Current Ratio
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

0,58x
1,60x

0,65x
1,16x

0,75x
2,34x

1,11x
2,99x

Rasio Efisiensi (x)
Asset Turnover

1,11x

1,50x

1,6x

1,71x

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK
Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.

Nama Entitas Anak

Kepemilikan Langsung
1.
PT Cipta Global Selera

Kegiatan Usaha

Tahun
Pendirian

Rumah Makan

2005

Persentase
Kepemilikan
Perseroan
(%)
88,0

Tahun
Penyertaan

Status
Operasional

2005

Beroperasi

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan
Tentang Perseroan Dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha.
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2.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 184.061.500 (seratus
delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama, dengan nilai
nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 22,55% (dua puluh dua
koma lima lima persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah
Penawaran Umum Perdana Saham.
Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp196,(seratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan
FPPS. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp36.076.054.000,- (tiga puluh
enam miliar tujuh puluh enam juta lima puluh empat ribu Rupiah).
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.
Berdasarkan Akta No.2 tanggal 4 Desember 2019 dan Akta No.4 tanggal 6 Januari 2020, struktur
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah
sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp50,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Rp )
2.528.000.000
126.400.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan Disetor Penuh
Lisa Muchtar
Husni Muchtar
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Saham Dalam Portepel

458.200.000
173.800.000
632.000.000
1.896.000.000

22.910.000.000
8.690.000.000
31.600.000.000
94.800.000.000

%

72,50
27,50
100,00

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

Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal Rp 50 per saham

Nilai Nominal Rp 50 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar

Jumlah Nilai
Nominal (Rp )

2.528.000.000

126.400.000.000

Lisa Muchtar

458.200.000

22.910.000.000

Husni Muchtar
Publik

173.800.000
-

8.690.000.000
-

%

Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

2.528.000.000

126.400.000.000

72,50

458.200.000

22.910.000.000

56,15

27,50
-

173.800.000
184.061.500

8.690.000.000
9.203.075.000

21,30
22,55

31.600.000.000 100,00

816.061.500

Modal Ditempatkan Disetor
Penuh

Jumlah Modal Ditempatkan
dan Modal Disetor
Saham Dalam Portepel

632.000.000
1.896.000.000

94.800.000.000

xvi

1.711.938.500

40.803.075.000 100,00
85.596.925.000

3.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya
emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pengembangan usaha dengan rincian
sebagai berikut:
1.

Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk meningkatkan kinerja Perseroan dengan
memperluas jaringan usaha, khususnya di beberapa kota yang memiliki potensi besar di Sumatera,
Sulawesi dan Kalimantan, yang mencakup:
a. Sekitar 58% (lima puluh delapan persen) akan digunakan untuk pembukaan 5 (lima) gerai baru
di wilayah yang diyakini akan mendukung pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang;
dan
b. Sekitar 42% (empat puluh dua persen) akan digunakan untuk keperluan renovasi 5 (lima)
gerai lama dengan menerapkan dan menawarkan konsep baru yang lebih inovatif dan menarik
untuk mencapai tujuan Perseroan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi para
pelanggannya.

2.

Sisanya sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terutama
untuk pembayaran kepada pemasok, Franchisor dan keperluan terkait gerai-gerai yang telah
beroperasional saat ini dan yang akan datang.

4.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan
dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima
persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2020 berdasarkan laba
tahun berjalan tahun buku 2019, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam
RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan
kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak
atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku,
jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk
pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.
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Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 184.061.500 (seratus
delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu lima ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa
Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar
22,55% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp196,(seratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan
FPPS. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp36.076.054.000,- (tiga puluh
enam miliar tujuh puluh enam juta lima puluh empat ribu Rupiah).
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.

PT CIPTA SELERA MURNI Tbk.
Kegiatan Usaha Utama
Bergerak di bidang restoran dan perdagangan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat
Jl. Cikini Raya No. 60A
Jakarta Pusat, 10330
Indonesia
Telp. (021) 314 0411, Faks. (0341) 314 0037
Email: texas@texaschicken.co.id
Website: www.texaschicken.co.id

Lokasi Gerai
Perseroan dan Entitas Anak
mengoperasikan 37 gerai
yang mencakup di wilayah
Jawa, Sumatera, Kalimantan dan
Sulawesi

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YAITU RISIKO
KETERGANTUNGAN ATAS PERJANJIAN WARALABA DENGAN FRANCHISOR, CAJUN
GLOBAL LLC (“CAJUN”). RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN
PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK
LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN
PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN
BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU
LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU
BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR
SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH
PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN
AKAN TERJAGA.
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Berdasarkan Akta No.2 tanggal 4 Desember 2019 dan Akta No.4 tanggal 6 Januari 2020, struktur
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah
sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp50,- per saham

Keterangan

Jumlah Saham

Modal Dasar

Jumlah Nilai Nominal (Rp )

%

2.528.000.000

126.400.000.000

Lisa Muchtar

458.200.000

22.910.000.000

72,50

Husni Muchtar

173.800.000

8.690.000.000

27,50

632.000.000

31.600.000.000

100,00

1.896.000.000

94.800.000.000

Modal Ditempatkan Disetor Penuh

Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Saham Dalam Portepel

Penawaran Umum Perdana Saham
Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar
184.061.500 (seratus delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu lima ratus) Saham Biasa Atas
Nama yang berasal dari portepel, atau mewakili 22,55% (dua puluh dua koma lima 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

Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal Rp 50 per saham

Nilai Nominal Rp 50 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar

Jumlah Nilai
Nominal (Rp )

2.528.000.000

126.400.000.000

Lisa Muchtar

458.200.000

22.910.000.000

Husni Muchtar
Publik

173.800.000
-

8.690.000.000
-

%

Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal (Rp)

%

2.528.000.000

126.400.000.000

72,50

458.200.000

22.910.000.000

56,15

27,50
-

173.800.000
184.061.500

8.690.000.000
9.203.075.000

21,30
22,55

31.600.000.000 100,00

816.061.500

Modal Ditempatkan Disetor
Penuh

Jumlah Modal Ditempatkan
dan Modal Disetor
Saham Dalam Portepel

632.000.000
1.896.000.000

94.800.000.000

1.711.938.500

40.803.075.000 100,00
85.596.925.000

Pencatatan Saham Perseroan di BEI
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar
184.061.500 (seratus delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu lima ratus) Saham Biasa Atas
Nama atau sebesar 22,55% (dua puluh dua koma lima 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
632.000.000 (enam ratus tiga puluh dua juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan
dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 816.061.500 (delapan ratus enam belas juta enam
puluh satu ribu lima ratus) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor
penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas
No. S-01559/BEI.PP2/03-2020 tanggal 9 Maret 2020.
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II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
PENAWARAN UMUM
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya
emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pengembangan usaha dengan rincian
sebagai berikut:
1.

Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk meningkatkan kinerja Perseroan dengan
memperluas jaringan usaha, khususnya di beberapa kota yang memiliki potensi besar di Sumatera,
Sulawesi dan Kalimantan, yang mencakup:
a. Sekitar 58% (lima puluh delapan persen) akan digunakan untuk pembukaan 5 (lima) gerai baru
di wilayah yang diyakini akan mendukung pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang;
dan
b. Sekitar 42% (empat puluh dua persen) akan digunakan untuk keperluan renovasi 5 (lima)
gerai lama dengan menerapkan dan menawarkan konsep baru yang lebih inovatif dan menarik
untuk mencapai tujuan Perseroan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi para
pelanggannya.

2.

Sisanya sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terutama
untuk pembayaran kepada pemasok, Franchisor dan keperluan terkait gerai-gerai yang telah
beroperasional saat ini dan yang akan datang.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran
Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana yang belum
direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.
Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada
OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham
Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan
ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember
dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk
Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal
15 bulan berikutnya.
Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana
tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta
pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih
dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Pelaporan perubahan rencana penggunaan
dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.
Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum tersebut bukan merupakan transaksi
antara Perseroan dengan Afiliasi Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
atau pemegang saham utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam definisi Transaksi Afiliasi
dalam Peraturan No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
(“Peraturan No.IX.E.1”) dan bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1.
Berdasarkan jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini, rencana
penggunaan dana merupakan Transaksi Material yang nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dari
ekuitas Perseroan, namun rencana penggunaan dana tersebut merupakan Transaksi Material yang
dikecualikan yaitu Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha Utama Perseroan sesuai
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
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Sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum pajak
adalah kurang lebih setara dengan 10,02% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 1,00%;
Biaya jasa penyelenggaraan (management fee): 5,28%;
Biaya jasa penjualan (selling fee) 1,00%;
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 1,97% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 0,42%; Konsultan
Hukum: 1,11%; dan Notaris 0,44%.
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,26% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek;
Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan dan lain-lain): 0,51%.
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III.		

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September
2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan Standar
Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian,
Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp95.362 juta,- dengan rincian sebagai berikut.
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan

Jumlah

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang akrual
Utang pajak
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

11.643
15.011
13.001
16.291
1.846
7.428
65.220

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

19.639
10.503
30.142
95.362

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak pemegang
saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.
Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
1.

UTANG USAHA
Utang usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar
Rp15.011 juta. Utang usaha merupakan liabilitas kepada para pemasok yang timbul dari pembelian
bahan baku, perlengkapan gerai dan suku cadang mesin kepada pemasok, berikut adalah rincian
dari akun utang usaha:
(dalam Jutaan Rupiah)
URAIAN
Bahan baku
Jumlah Utang Usaha

2.

Jumlah
15.011
15.011

UTANG LAIN-LAIN
Utang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar
Rp13.001 juta yang terdiri dari:
(dalam Jutaan Rupiah)
URAIAN
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Pembelian perlengkapan gerai
Jumlah Utang Lain-lain

Jumlah
8.700
4.301
13.001
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3.

UTANG AKRUAL
Utang akrual Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar
Rp16.291 juta yang terdiri dari:
(dalam Jutaan Rupiah)
URAIAN
Listrik, air dan jasa pemeliharaan
Royalti
Insentif dan tunjangan
Administrasi kantor
Jumlah Utang Akrual

4.

Jumlah
2.530
10.330
3.393
38
16.291

UTANG PAJAK
Pada tanggal 30 September 2019, utang pajak Perseroan berjumlah Rp1.846 juta.
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan

5.

Jumlah

Perseroan
Pajak Penghasilan
Pajak hotel dan restoran
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 4 ayat 2
Pasal 25
Pasal 29
Pajak pertambahan nilai
Subjumlah

1.294
31
421
33
1.780

Entitas anak
Pajak Penghasilan
Pajak hotel dan restoran
Pasal 21
Pasal 26
Pasal 4 ayat 2
Pasal 25
Pasal 29
Subjumlah
JUMLAH UTANG PAJAK

66
66
1.846

UTANG DARI BANK
Pada tanggal 30 September 2019, Utang Bank Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar
Rp19.639 juta yang terdiri dari:
(dalam Jutaan Rupiah)
Jumlah

Keterangan
Utang bank jangka pendek
PT Bank CIMB Niaga Tbk-PRK
PT Bank CIMB Niaga Tbk-PT
Subjumlah

6.866
4.777
11.643

Utang bank jangka panjang
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-7
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-8
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-9
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-10

3.499
11.136
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(dalam Jutaan Rupiah)
Jumlah
2.333
2.333
1.765
6.000
27.067

Keterangan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk K1
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk K2
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk K3
PT Bank Central Asia Tbk
Subjumlah
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
BAGIAN JANGKA PANJANG

7.428
19.639

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Niaga)
a.
b.

c.

d.

e.

f.

Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari Niaga dengan batas
maksimum sebesar Rp 7.500.000.000;
Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap dari Niaga dengan batas maksimum sebesar
Rp 5.000.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu sampai dengan 29 Juli 2019, suku
bunga 10,45% per tahun (floating), biaya provisi 0,5% per tahun dan pinjaman penalti sebesar
2% dari saldo pinjaman apabila dilunasi menggunakan pinjaman dari bank/lembaga keuangan
lainnya;
Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Investasi Ketujuh (PI-7) dari Niaga dengan batas
maksimum sebesar Rp 8.600.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu sampai dengan
26 September 2018, suku bunga 9,95% per tahun (floating), biaya provisi 0,5% per tahun dan
denda 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru;
Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Investasi Kedelapan (PI-8) dari Niaga dengan
batas maksimum sebesar Rp18.000.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu sampai
dengan 13 September 2019, suku bunga 9,95% per tahun (floating), biaya provisi 1% per
tahun dan denda 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan
untuk pembukaan gerai baru dan renovasi gerai;
Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Investasi Sembilan (PI-9) dari Niaga dengan batas
maksimum sebesar Rp10.000.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu sampai dengan
1 Maret 2021, suku bunga 10,45% per tahun (floating), biaya provisi 1% per tahun dan
denda 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru dan renovasi gerai;
Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Investasi Sepuluh (PI-10) dari Niaga dengan batas
maksimum sebesar Rp15.000.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu sampai dengan
13 November 2023, suku bunga 10,45% per tahun (floating), biaya provisi 1% per tahun dan
denda 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru dan renovasi gerai;

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)
a.

b.

c.

Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit Investasi (K-1) dari Mandiri dengan batas
maksimum sebesar Rp 3.500.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu sampai dengan
28 September 2023, suku bunga 10,50% per tahun (floating), biaya provisi 0,1% per tahun dan
denda 5% per bulan atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru.
Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit Investasi (K-2) dari Mandiri dengan batas
maksimum sebesar Rp 3.500.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu sampai dengan
28 September 2023, suku bunga 10,50% per tahun (floating), biaya provisi 0,1% per tahun dan
denda 5% per bulan atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru.
Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit Investasi (K-3) dengan batas maksimum
sebesar Rp 2.500.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu sampai dengan 28 September
2023, suku bunga 10,50% per tahun (floating), biaya provisi 0,1% per tahun dan denda 5% per
bulan atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk pembukaan gerai
baru.
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PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
a.

6.

Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit Investasi dari BCA dengan batas maksimum
sebesar Rp 4.200.000.000 dan fasilitas Installment Loan sebesar Rp 1.800.000.000. Pinjaman
ini memiliki jangka waktu sampai dengan 12 September 2024, suku bunga 10,25% per tahun
(floating), biaya provisi 1% per tahun dan denda 6% per bulan atas keterlambatan pembayaran
bunga. Pinjaman ini digunakan untuk pembukaan gerai baru dan tambahan modal kerja usaha
restoran Texas Chicken.

LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 September 2019 dihitung oleh aktuaris independen
PT Sigma Prima Solusindo dengan menggunakan metode projected unit credit dan mempertimbangkan
beberapa asumsi sebagai berikut:
Tingkat diskonto (per tahun)
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)
Tingkat mortalita
Usia pensiun

:
:
:
:

6,87%
2,00%
TMI-III 2011
55

Jumlah liabilitas imbalan kerja Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2019 adalah
Rp10.503 juta, dengan rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

Jumlah
10.131
406
642
(2.387)
1.712
10.503

Saldo awal
Biaya jasa kini
Biaya bunga
Pembayaran tahun berjalan
Kerugian aktuarial
JUMLAH LIABILITAS IMBALAN KERJA

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai
berikut:
Keterangan
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji

Perubahan nilai kini
kewajiban
1%
1%

Kenaikan

Penurunan
(9.811)
11.322

11.284
(9.768)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam
kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi tidak terpisah satu sama lain karena
beberapa asumsi tersebut kemungkinan besar saling berkorelasi.
7.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban
kontingensi.
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 TELAH
DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA
PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH
TEMPO.
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SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITASLIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI
KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH
DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN.
SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN
AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI
DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA
MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN
PADA LIABILITAS PERSEROAN.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA
PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN
KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI
PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA
PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO
KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.
SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT
PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAKHAK 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 mengenai Analisis dan Pembahasan oleh
Manajemen.
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip
dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Interim Perseroan per tanggal 30
September 2019 dan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan
2016 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2019 dan 2018, serta
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan keuangan interim konsolidasian
per tanggal dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang
ditandatangani oleh Santoso, CPA, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto
Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, yang ditandatangani
oleh Santoso, CPA, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
& Rekan (BDO International Limited) dengan opini tanpa modifikasian dalam semua hal yang material,
yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA, dan laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan opini tanpa modifikasian dalam
semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA. Sementara laporan keuangan
untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah tidak diaudit.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang lain-lain
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Persediaan
Uang muka dan beban dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan
Aset tak berwujud
Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang akrual
Utang pajak

30 September
2019

2018

(dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember
2017
2016

10.823

13.859

25.501

20.648

196
13.122
13.417
37.558

621
13.076
17.408
44.965

200
15.088
19.425
60.214

3.526
102
16.023
19.842
60.141

4.612
85.244
1.995
4.868
96.720
134.277

4.234
89.821
2.724
4.765
101.544
146.509

5.870
83.259
3.177
4.887
97.193
157.408

4.991
76.509
3.898
4.637
90.036
150.177

11.643
15.011
13.001
16.291
1.846

11.142
19.847
15.340
13.199
1.814

11.169
13.276
24.523
9.650
2.989

9.297
9.578
20.139
6.523
1.916
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Keterangan
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Liabilitas imbalan pascakerja
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS
EKUITAS
Modal saham – nilai nominal
Tambahan modal disetor
Saldo laba
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

30 September
2019

2018

(dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember
2017
2016
18.441
6.504

7.428

7.670

65.220

69.012

80.048

53.958

19.639

19.745

7.452

11.610

10.503
30.142
95.362

10.131
29.876
98.888

14.223
21.675
101.723

13.653
25.263
79.221

31.600
1.263
4.914

31.600
1.263
13.539

31.600
1.263
21.497

31.600
1.263
36.776

37.777
1.138
38.915
134.277

46.402
1.219
47.621
146.509

54.360
1.324
55.685
157.408

69.639
1.317
70.956
150.177

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Penjualan
Beban pokok penjualan
Laba bruto

30 September
2019
2018
155.439
174.408
(63.381)
(70.475)
92.058
103.934

(dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember
2018
2017
2016
227.547
246.007
251.559
(92.085)
(97.499)
(97.135)
135.462
148.508
154.424

Beban Usaha
Beban penjualan dan distribusi
Beban umum dan administrasi
Jumlah Beban Usaha

(79.365)
(18.516)
(97.881)

(94.855)
(21.947)
(116.802)

(121.285)
(25.670)
(146.955)

(130.082)
(32.379)
(162.461)

(127.324)
(32.623)
(159.947)

Laba (Rugi) Usaha

(5.823)

(12.868)

(11.493)

(13.953)

(5.523)

Pendapatan (Beban) Lain-Lain
Penghasilan lain-lain - netto
Beban keuangan
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain

1.329
(2.878)
(1.549)

2.104
(3.070)
(967)

3.794
(4.318)
(524)

2.954
(3.222)
(267)

12.714
(3.228)
9.486

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

(7.372)

(13.835)

(12.017)

(14.220)

3.962

(50)
(50)

(179)
(179)

(239)
(239)

(18)
401
383

(352)
(711)
(1.063)

(7.422)

(14.014)

(12.256)

(13.837)

2.899

(1.712)
428

4.192
(1.048)

5.589
(1.397)

(1.912)
478

(2.167)
542

(1.284)

3.144

4.192

(1.434)

(1.625)

Keterangan

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
Pajak kini
Pajak tangguhan
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke
laba rugi:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja
Pajak penghasilan terkait
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lain Tahun
Berjalan Setelah Pajak
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Keterangan
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain
Tahun Periode Berjalan
Laba yang Dapat Diatribusikan ke:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat
Diatribusikan Kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali
Laba (Rugi) Bersih per Saham

30 September
2019
2018

2018

(dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember
2017
2016

(8.706)

(10.870)

(8.064)

(15.271)

1.274

(7.355)
(68)
(7.422)

(13.888)
(126)
(14.014)

(12.115)
(140)
(12.256)

(13.828)
(9)
(13.837)

2.846
53
2.899

(8.692)
(14)
(8.706)
(0,28)

(10.896)
26
(10.870)
(0,44)

(8.099)
35
(8.064)
(0,26)

(15.279)
8
(15.271)
(0,48)

1.243
31
1.274
0,04

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan
Rasio Pertumbuhan (%)
Penjualan
Laba Bruto
Laba (Rugi) Usaha
EBITDA
Laba Tahun Berjalan
Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas

30 September
2019

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
2018
2017
2016

-10,9%
-6,6%
54,7%
310,3%
-62,8%

-7,5%
-8,8%
17,6%
48,9%
-11,4%
-6,90%
-2,80%
-14,50%

-2,2%
-3,8%
-152,6%
-62,4%
-577,2%
4,80%
28,40%
-21,50%

-20,9%
-19,9%
-298,07%
-11,6%
24%
4,90%
5,90%
3,70%

Rasio Keuangan (%)
Total Liabilitas/Total Ekuitas
Total Liabilitas/Total Aset
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek
Total Ekuitas/Total Aset
Total Ekuitas/Total Aset Tetap
Total Aset Tetap/Total Utang Jangka Panjang

245,05%
71,02%
57,59%
28,98%
45,65%
434,06

207,66%
67,5%
65,16%
32,5%
53,02%
454,9%

182,68%
64,62%
75,22%
35,38%
66,88%
1117,27%

111,65%
52,75%
111,46%
47,25%
92,74%
658,98%

Rasio Usaha (%)
Laba Bruto/Penjualan
Laba (Rugi) Usaha/Penjualan
EBITDA/Penjualan
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan
Return on Asset
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset
Return on Equity
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas

59,22%
-3,7%
2,2%
-4,77%
-5,6%
-5,53%
-6,48%
-19,07%
-22,37%

59,53%
-5,1%
1,5%
-5,38%
-5,39%
-8,37%
-5,5%
-25,74%
-16,93%

60,37%
-5,7%
2,7%
-5,62%
-5,62%
-8,79%
-9,7%
-24,85%
-27,42%

61,39%
-2,2%
7,0%
1,15%
0,51%
1,93%
0,85%
4,09%
1,8%

Rasio Likuiditas (x)
Current Ratio
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

0,58x
1,60x

0,65x
1,16x

0,75x
2,34x

1,11x
2,99x

Rasio Efisiensi (x)
Asset Turnover

1,11x

1,50x

1,6x

1,71x
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V. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data
Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan
informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan
tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk
periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 serta 31 Desember 2018, 2017, dan
2016 terdiri dari (i) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019
yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan
oleh IAPI, dengan opini Wajar, yang ditandatangani oleh Santoso,CPA; (ii) laporan keuangan untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto
Adi & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam semua
hal yang material, yang ditandatangani oleh Santoso, CPA.; (iii) laporan keuangan untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam
semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA.; dan (iv) laporan keuangan
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh
IAPI, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Michell Suharli,CPA.
Sementara laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah
tidak diaudit. Laporan keuangan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
dan 2016 disajikan kembali dalam laporan keuangan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh
pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan
Perseroan.
1.

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.167 tanggal 25 Juli 1983 dibuat dihadapan
Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman
berdasarkan Surat Keputusan No.C2-7705 HT.01.01.Th.83 tanggal 3 Desember 1983, dan telah
didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.2750/1993 tanggal
8 Oktober 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100 tanggal
14 Desember 1993, Tambahan No.5867.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah restoran dan
perdagangan. Perseroan mengoperasikan “Texas Chicken” dibawah perjanjian lisensi dengan Cajun.
Sebagai hak pemegang waralaba di Indonesia, Perseroan memiliki hak untuk mengoperasikan
37 gerai Texas Chicken di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi pada tanggal prospektus ini
diterbitkan. Pengembangan restoran tambahan Texas Chicken di Indonesia oleh Perseroan merupakan
kebijakan Franchisor, Cajun. Selain Perseroan, PT Quick Serve Indonesia juga merupakan pemegang
lisensi Texas Chicken di Indonesia dengan cakupan wilayah Bali dan Jawa. Restoran Perseroan
menyediakan ayam goreng khas Texas Chicken dengan bumbu yang berasal dari negara bagian Texas,
Amerika Serikat dan juga makanan pendamping khas Indonesia kepada pelanggan Perseroan wilayahwilayah Indonesia.
Catatan
Per 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan 46 gerai Texas Chicken di
Indonesia. Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan
37 gerai Texas Chicken yang terdiri dari 35 gerai dioperasikan oleh Perseroan dan 2 gerai dioperasikan
oleh Entitas Anak.
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Perseroan menawarkan daftar menu yang beragam dan inovatif yang melayani masyarakat Indonesia.
Perseroan sangat dikenal akan menu ayam goreng khas Texas Chicken yang ikonik. Perseroan
telah memberikan layanan makan di restoran, layanan pesan antar, penjualan online melalui online
aggregator, dengan jaringan yang luas di seluruh Indonesia. Dengan besarnya potensi yang dimiliki
Indonesia sebagai negara berkembang dan juga industri makanan dan minuman yang dipercaya akan
semakin berkembang, Perseroan yakin akan mencapai tujuan utama dari Perseroan yakni menjadi
restoran cepat saji di Indonesia yang digemari oleh para pelanggan setia yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia, dengan menyajikan makanan dan minuman khususnya dengan produk unggulan
yaitu adalah ayam goreng khas Texas Chicken yang sudah mendunia.
Materi Penawaran Umum Perdana termasuk informasi yang disertakan didalamnya dan telah dievaluasi
dan diperiksa oleh Cajun Global LLC (“Cajun”) semata-mata untuk kepentingan Cajun yang sesuai
dengan kebijakan internal Cajun dan tidak untuk menguntungkan atau melindungi pihak lain. Tidak
ada investor yang dapat menginterpretasikan ulasan yang dilakukan oleh Cajun sebagai persetujuan,
dukungan, penerimaan atau adopsi representasi, garansi, perjanjian atau proyeksi yang terkandung
dalam materi yang ditinjau dan dokumen penawaran dan Cajun dengan ini menafikan tanggung jawab
untuk, atau keterlibatan dalam transaksi yang dijelaskan dalam dokumen penawaran.
2.

FAKTOR-FAKTOR
PERSEROAN

YANG

MEMPENGARUHI

KONDISI

KEUANGAN

DAN

KINERJA

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah restoran (fast food) dan perdagangan. Hasil operasi Perseroan
dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, yang beberapa diantaranya diyakini Perseroan akan terus
mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasionalnya.
Jumlah, ukuran, dan lokasi gerai
Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh jumlah gerai yang dioperasikan. Perseroan berencana
untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan meningkatkan jumlah gerai yang dioperasikan
sehingga berdampak pada meningkatnya penjualan bersih. Sebagai tambahan, ukuran dan lokasi
gerai Perseroan juga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi nilai penjualan gerai. Gerai
dengan ukuran yang lebih besar dan berlokasi strategis berdampak lebih baik bila dibandingkan dengan
gerai-gerai lainnya.
Tabel berikut menunjukkan jumlah gerai yang beroperasi sampai dengan tanggal 30 September 2019,
dibagi berdasarkan lokasi geografis:
Jumlah Gerai

Total
9
18
10
9
46

Jakarta dan Jawa Barat
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
Total

Perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan
Bahan baku merupakan faktor utama komponen biaya Perseroan. Margin keuntungan sangat dipengaruhi
oleh perubahan harga bahan baku. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Perseroan membuat kontrak
jangka panjang dengan supplier.
Kompetisi
Kegiatan usaha Perseroan juga dipengaruhi oleh kompetisi dari restoran fast food lainnya, dan juga
layanan jasa antar lainnya. Perseroan bersaing diantara lain dari segi rasa, kelengkapan menu, kualitas
dan harga dari makanan dan minuman yang disajikan, kualitas pelayanan, lokasi, dan kepuasan
pelanggan. Perseroan percaya bahwa kemampuan Perseroan untuk mengenal selera dan perilaku
konsumen masyarakat Indonesia, dan juga menciptakan pengalaman makan yang unik berkontribusi
dalam memaksimalkan daya saing Perseroan.
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Kondisi ekonomi, politik, dan sosial
Kegiatan usaha Perseroan dapat meningkat dengan adanya perbaikan pada kondisi ekonomi,
politik, dan sosial di Indonesia. Contohnya meningkatkan segmen kelas menengah baik dalam segi
pendapatan maupun segi populasi pada segmen tersebut menyebabkan meningkatnya pertumbuhan
pada kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, perubahan selera konsumen yang lebih mengikuti tren dan
mengutamakan gaya hidup dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan kegiatan
usaha Perseroan.
3.

ANALISIS KEUANGAN

3.1. Pertumbuhan Pendapatan Bersih, Laba Bruto, Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba
Komprehensif Tahun Berjalan
Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif
tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2019 dan 2018, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

Penjualan
Beban pokok penjualan
Laba bruto

30 September
2019
2018
155.439
174.408
(63.381)
(70.475)
92.058
103.934

(dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember
2018
2017
2016
227.547
246.007
251.559
(92.085)
(97.499)
(97.135)
135.462
148.508
154.424

Beban Usaha
Beban penjualan dan distribusi
Beban umum dan administrasi
Jumlah Beban Usaha

(79.365)
(18.516)
(97.881)

(94.855)
(21.947)
(116.802)

(121.285)
(25.670)
(146.955)

(130.082)
(32.379)
(162.461)

(127.324)
(32.623)
(159.947)

Laba (Rugi) Usaha

(5.823)

(12.868)

(11.493)

(13.953)

(5.523)

Pendapatan (Beban) Lain-Lain
Penghasilan lain-lain - netto
Beban keuangan
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain

1.329
(2.878)
(1.549)

2.104
(3.070)
(967)

3.794
(4.318)
(524)

2.954
(3.222)
(267)

12.714
(3.228)
9.486

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

(7.372)

(13.835)

(12.017)

(14.220)

3.962

(50)
(50)

(179)
(179)

(239)
(239)

(18)
401
383

(352)
(711)
(1.063)

(7.422)

(14.014)

(12.256)

(13.837)

2.899

(1.712)
428

4.192
(1.048)

5.589
(1.397)

(1.912)
478

(2.167)
542

(1.284)

3.144

4.192

(1.434)

(1.625)

(8.706)

(10.870)

(8.064)

(15.271)

1.274

Keterangan

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
Pajak kini
Pajak tangguhan
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke
laba rugi:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja
Pajak penghasilan terkait
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lain Tahun
Berjalan Setelah Pajak
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain
Tahun Periode Berjalan
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30 September
2019
2018

Keterangan
Laba yang Dapat Diatribusikan ke:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat
Diatribusikan Kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali
Laba (Rugi) Bersih per Saham

2018

(dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember
2017
2016

(7.355)
(68)
(7.422)

(13.888)
(126)
(14.014)

(12.115)
(140)
(12.256)

(13.828)
(9)
(13.837)

2.846
53
2.899

(8.692)
(14)
(8.706)
(0,28)

(10.896)
26
(10.870)
(0,44)

(8.099)
35
(8.064)
(0,26)

(15.279)
8
(15.271)
(0,48)

1.243
31
1.274
0,04

3.1.1. Penjualan
Berikut ini adalah perkembangan penjualan yang diperoleh dari masing-masing segmen kegiatan
usaha Perseroan sejak periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan
2018 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
Makanan dan Minuman
Jumlah pendapatan bersih

30 September
2019
2018
Rp
%
Rp
%
155.439
100 174.408
100
155.439
174.408

2018
Rp
%
227.547
100
227.547

31 Desember
2017
Rp
%
246.007
100
246.007

2016
Rp
%
251.559
100
251.559

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
Penjualan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019
mengalami penurunan sebesar Rp18.969 juta atau sebesar 10,88% dibandingkan dengan periode
9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, dari Rp174.408 juta menjadi
Rp155.439 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan strategi Perseroan untuk
memperoleh kinerja positif terutama dalam hal mendapatkan laba sesuai dengan tujuan Perseroan.
Strategi internal ini diterapkan akibat adanya gerai-gerai yang memiliki kinerja dibawah standar
Perseroan. Hal ini akibat dari faktor-faktor eksternal seperti tidak strategisnya lokasi gerai Perseroan dan
perubahan fokus wilayah Perseroan sesuai dengan perjanjian dengan Cajun. Dengan adanya faktorfaktor internal dan eksternal ini, Perseroan menutup beberapa gerai non-performing dan refocusing
wilayah dari 49 gerai menjadi 46 gerai.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan
sebesar Rp18.460 juta atau sebesar 7,50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017, dari Rp246.007 juta menjadi Rp227.547 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh
faktor eksternal dan internal yang berakibat penutupan beberapa gerai non-performing dari 54 gerai
menjadi 49 gerai.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016
Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan
sebesar Rp5.552 juta atau sebesar 2,21% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016, dari Rp251.559 juta menjadi Rp246.007 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh
faktor eksternal dan internal yang berakibat penutupan beberapa gerai non-performing dari 60 gerai
menjadi 54 gerai.
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3.1.2. Beban Pokok Penjualan
Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan yang berakhir pada tanggal
30 September 2019 dan 2018 serta 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
Persedian awal
Pembelian
Barang tersedian untuk dijual
Persediaan akhir
Beban pokok penjualan
Gas
Air
Jumlah

30 September
2019
2018
8.892
9.429
60.222
66.448
69.104
75.877
(9.321)
(10.041)
59.783
65.836
2.897
3.787
700
851
63.381
70.475

2018
9.429
85.903
95.332
(8.882)
86.450
4.555
1.080
92.085

31 Desember
2017
10.550
90.532
101.082
(9.429)
91.654
4.690
1.155
97.499

2016
7.820
94.068
101.889
(10.550)
91.338
4.533
1.263
97.134

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
Beban pokok penjualan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2019 mengalami penurunan sebesar Rp7.093 juta atau sebesar 10,07% dibandingkan
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, dari Rp70.475
juta menjadi Rp63.381 juta. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan penjualan sebesar 10,88%
akibat dari beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan tutupnya gerai-gerai Perseroan
yang tidak memiliki kinerja memuaskan. Hal ini menyebabkan turunnya penjualan yang mengakibatkan
penurunan keperluan bahan pokok penjualan.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
mengalami penurunan sebesar Rp5.414 juta atau sebesar 5,55% dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp97.499 juta menjadi Rp92.085 juta. Penurunan
tersebut sejalan dengan penutupan gerai-gerai yang dianggap tidak memenuhi target dari Perseroan,
hal ini menyebabkan turunnya penjualan sebesar 7,50% dan mengakibatkan penurunan keperluan
bahan pokok penjualan.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016
Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
mengalami peningkatan sebesar Rp365 juta atau sebesar 0,38% dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp97.134 juta menjadi Rp97.499 juta. Peningkatan
tersebut disebabkan oleh perubahan strategi Perseroan dalam proses marinasi ayam yang semula
berada di setiap gerai-gerai Perseroan ke rumah potong ayam.
3.1.3. Laba Bruto
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
Laba bruto Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2019 mengalami penurunan sebesar Rp11.876 juta atau sebesar 11,43% dibandingkan dengan periode
9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, dari Rp103.934 juta menjadi
Rp92.058 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan neto sebesar
10,88% atau senilai Rp18.969 juta dari Rp174.408 juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir
pada tanggal 30 September 2019.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan
sebesar Rp13.046 juta atau sebesar 8,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017, dari Rp148.508 juta menjadi Rp135.462 juta. Penurunan tersebut terutama
disebabkan oleh penurunan penjualan neto sebesar 7,50%.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016
Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan
sebesar Rp5.916 juta atau sebesar 3,83% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016, dari Rp154.424 juta menjadi Rp148.508 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan
oleh penurunan penjualan neto sebesar 2,21%.
3.1.4. Beban Penjualan dan Distribusi
Berikut ini merupakan rincian beban penjualan dan distribusi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 serta 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
Sewa dan service charge
Gaji dan tunjangan
Penyusutan
Bahan bakar dan penerangan
Royalti
Promosi dan iklan
Kimia dan pembersih
Perbaikan dan pemeliharaan
Administrasi gerai
Amortisasi
Asuransi
Kehilangan dan kerusakan
Transportasi
Lisensi
Listrik, air dan telepon
Pembukaan toko baru
Perjalanan dinas
Jumlah

30 September
2019
2018
21.944
27.901
26.877
30.913
6.130
6.490
9.290
11.014
6.738
7.505
2.735
4.091
1.130
1.354
1.544
2.274
920
854
699
462
487
592
201
282
326
336
39
49
245
566
57
137
2
33
79.365
94.855

2018
35.935
39.219
8.629
14.067
9.823
5.203
1.657
1.858
1.588
601
835
619
491
225
327
166
41
121.285

31 Desember
2017
37.896
39.555
15.286
15.361
10.569
3.684
1.712
714
1.679
681
715
660
655
449
338
102
27
130.082

2016
41.093
40.105
7.808
16.219
11.059
3.045
1.692
1.880
1.632
273
617
754
516
304
298
4
26
127.324

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
Beban penjualan dan distribusi Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2019 mengalami penurunan sebesar Rp15.490 juta atau sebesar 16,33% dibandingkan
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, dari Rp94.855
juta menjadi Rp79.365 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penutupan gerai-gerai
yang tidak memenuhi ekspektasi dari Perseroan akibat dari faktor-faktor eksternal dan internal. Hal ini
berakibat pada berkurangnya beban sewa dan service charge sebesar 21,35% atau senilai Rp27.901
juta menjadi Rp21.944 juta, dan pengurangan gaji dan tunjangan karyawan gerai sebesar 13,06% atau
senilai Rp30.913 juta menjadi Rp26.877 juta.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
Beban penjualan dan distribusi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
mengalami penurunan sebesar Rp8.797 juta atau sebesar 6,76% dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp130.082 juta menjadi Rp121.285 juta. Penurunan
tersebut terutama disebabkan oleh penutupan gerai yang mengakibatkan pengurangan beban seperti
sewa dan service charge sebesar 5,17% atau senilai Rp37.896 juta menjadi Rp35.935 juta, dan
pengurangan gaji dan tunjangan karyawan gerai sebesar 0,85% atau senilai Rp39.555 juta menjadi
Rp39.219 juta.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016
Beban penjualan dan distribusi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
mengalami peningkatan sebesar Rp2.758 juta atau sebesar 2,17% dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp127.324 juta menjadi Rp130.082 juta. Peningkatan
tersebut disebabkan oleh kenaikan penyusutan sebesar 95,77% atau senilai Rp7.808 juta menjadi
Rp15.286 juta.
3.1.5. Beban Umum dan Administrasi
Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 serta 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
Gaji dan tunjangan
Sewa
Penyusutan
Imbalan pasca kerja
Administrasi kantor
Listrik, air dan telepon
Perjalanan dinas
Transportasi
Jasa profesional
Bahan bakar dan penerangan
Perbaikan dan pemeliharaan
Asuransi
Administrasi bank
Jumlah

30 September
2019
2018
9.140
10.079
2.405
2.472
1.766
1.862
1.048
2.385
1.288
2.026
270
305
258
486
576
474
363
165
1.014
1.083
254
367
82
110
54
134
18.516
21.947

2018
12.844
3.518
2.462
1.497
827
392
623
655
180
1.957
518
145
52
25.670

31 Desember
2017
17.373
3.364
2.342
1.834
1.164
2.038
1.318
635
593
789
662
212
55
32.379

2016
17.461
3.403
2.630
1.745
1.343
2.220
1.126
866
517
493
563
153
103
32.623

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.431 juta atau sebesar 15,63% dibandingkan
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, dari Rp21.947 juta
menjadi Rp18.516 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh upaya-upaya Perseroan untuk
lebih efisien pada biaya di kantor pusat yang mengakibatkan penurunan gaji dan tunjangan sebesar
9,32% dari Rp10.079 juta menjadi Rp9.140 juta.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
mengalami penurunan sebesar Rp6.709 juta atau sebesar 20,72% dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp32.379 juta menjadi Rp25.670 juta. Penurunan
tersebut terutama disebabkan oleh upaya-upaya Perseroan untuk lebih efisien pada biaya di kantor
pusat yang mengakibatkan penurunan gaji dan tunjangan sebesar 26,07% dari Rp17.373 juta menjadi
Rp12.844 juta.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016
Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
mengalami penurunan sebesar Rp244 juta atau sebesar 0,75% dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp32.623 juta menjadi Rp32.379 juta. Penurunan
tersebut terutama disebabkan oleh upaya-upaya Perseroan untuk lebih efisien pada biaya di kantor
pusat yang mengakibatkan penurunan gaji dan tunjangan sebesar 0,50% dari Rp17.461 juta menjadi
Rp17.373 juta.
3.1.6. Penghasilan lain-lain - Netto
Berikut ini merupakan rincian penghasilan lain-lain - netto Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 serta 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
Pendapatan lain-lain
Laba (rugi) penjualan aset tetap
Laba (rugi) selisih kurs – netto
Klaim asuransi
Penghasilan hak atas penjualan
Penghasilan kerja sama promosi – neto
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain

30 September
2019
2018
876
1.791
453
323
(11)
1.329
2.104

2018
3.742
62
(11)
3.794

31 Desember
2017
2.745
195
14
2.954

2016
373
97
10.469
1.278
497
12.714

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
Penjualan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2019 mengalami penurunan sebesar Rp775 juta atau sebesar 36,83% dibandingkan dengan periode
9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, dari Rp2.104 juta menjadi Rp1.329
juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengurangan pendapatan lain-lain sebesar 51.09%
dari Rp1.791 juta menjadi Rp876 juta.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan
sebesar Rp840 juta atau sebesar 28,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017, dari Rp2.954 juta menjadi Rp3.794 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh
penambahan pendapatan lain-lain sebesar 36,32% dari Rp2.745 juta menjadi Rp3.742 juta.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016
Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan
sebesar Rp9.759 juta atau sebesar 76,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016, dari Rp12.714 juta menjadi Rp2.954 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan
oleh tidak adanya klaim asuransi seperti di tahun 2016 sebesar Rp10.469 juta.
3.1.7. Beban Keuangan
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
Beban keuangan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2019 mengalami penurunan sebesar Rp193 juta atau sebesar 6,27% dibandingkan dengan periode
9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, dari Rp3.070 juta menjadi Rp2.878
juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan hutang bank di awal tahun.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami
peningkatan sebesar Rp1.096 juta atau sebesar 34,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, dari Rp3.222 juta menjadi Rp4.318 juta. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan oleh penambahan hutang bank jangka Panjang sebesar 5.88% dari Rp25.893
juta menjadi Rp27.415 juta.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016
Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami
penurunan sebesar Rp6 juta atau sebesar 0,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016, dari Rp3.228 juta menjadi Rp3.222 juta. Penurunan tersebut terutama
disebabkan oleh pelunasan hutang bank di awal tahun.
3.1.8. Laba (Rugi) Sebelum Pajak
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp6.463 juta atau sebesar 46,72% dibandingkan
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, dari rugi Rp13.835
juta menjadi rugi Rp7.372 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengurangan beban
penjualan dan distribusi sebesar 16,33%, dan pengurangan beban umum dan administrasi sebesar
15.63%.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
Rugi sebelum pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami
peningkatan sebesar Rp2.203 juta atau sebesar 15,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017, dari rugi Rp14.220 juta menjadi rugi Rp12.017 juta. Penurunan
tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan sebesar 7,50%.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016
Laba sebelum pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami
penurunan sebesar Rp18.183 juta atau sebesar 458,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp3.962 juta menjadi rugi Rp14.220 juta. Penurunan tersebut
disebabkan oleh penurunan penjualan sebesar 2,21% dan penambahan beban penjualan dan distribusi
sebesar 2,17%.
3.1.9. Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
Rugi tahun berjalan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2019 mengalami penurunan sebesar Rp6.592 juta atau sebesar 46,72% dibandingkan
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, dari rugi Rp14.014
juta menjadi rugi Rp7.422 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengurangan beban
penjualan dan distribusi sebesar 16,33%, dan pengurangan beban umum dan administrasi sebesar
15.63%. Selain itu, penurunan kerugian Perseroan ini disebabkan juga oleh berkurangnya pembayaran
pajak sebesar 71,84% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
Rugi tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami
penurunan sebesar Rp1.582 juta atau sebesar 11,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017, dari rugi Rp13.837 juta menjadi rugi Rp12.256 juta. Penurunan tersebut
terutama disebabkan oleh beberapa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi tutupnya
beberapa gerai Perseroan yang memiliki kinerja dibawah standar Perseroan.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016
Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
mengalami penurunan sebesar Rp16.737 juta atau sebesar 577,24% dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari laba Rp2.899 juta menjadi rugi Rp13.837 juta. Penurunan
tersebut disebabkan oleh penutupan gerai-gerai Perseroan akibat faktor-faktor internal dan eksternal
yang berakibat pada pengurangan penjualan sebesar 2,21%. Akan tetapi, adanya penambahan beban
penjualan dan distribusi sebesar 2,17%.
3.1.10. Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.164 juta atau sebesar 19,91% dibandingkan
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, dari rugi Rp10.870
juta menjadi rugi Rp8.706 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengurangan beban
penjualan dan distribusi sebesar 16,33%, dan pengurangan beban umum dan administrasi sebesar
15.63%.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 mengalami peningkatan sebesar Rp7.207 juta atau sebesar 47,19% dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari rugi Rp15.271 juta menjadi rugi Rp8.064 juta.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pengukuran kembali liabilitas imbalan
pascakerja sebesar Rp5.589 juta.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016
Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 mengalami penurunan sebesar Rp16.545 juta atau sebesar 1.298,67% dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari laba Rp1.274 juta menjadi rugi Rp15.271
juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain sebesar 76,76%
karena klaim asuransi akibat dari kebakaran yang melanda salah satu gerai Perseroan di Medan pada
tahun 2016. Klaim asuransi tersebut sebesar Rp10.469 juta.
Grafik Pertumbuhan Penjualan, Laba Bruto, Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Laba (Rugi)
Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal
30 September 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017
dan 2016
(dalam jutaan Rupiah)

174,408

155,439

135,462
103,934

92,058
(7,422)
(8,706)

(14,014)
(10,870)

2019

2018

(12,256)
(8,064)

2018

September
Penjualan

Laba Bruto

251,559

246,007

227,547

148,508

(13,837)
(15,271)
2017

154,424

2,899
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Desember
Laba Rugi Tahun Berjalan
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Laba Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

1,274

3.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
3.2.1. Perkembangan Aset
•

Aset Lancar

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset lancer Perseroan per 30 September 2019, 31 Desember
2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang lain-lain
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Persediaan
Uang muka dan beban dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar

30 September
2019

2018

31 Desember
2017

2016

10.823

13.859

25.501

20.648

196
13.122
13.417
37.558

621
13.076
17.408
44.965

200
15.088
19.425
60.214

3.526
102
16.023
19.842
60.141

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018
Jumlah aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp7.407 juta atau sebesar 16,47%
dari sebesar Rp44.965 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp37.558 juta pada tanggal
30 September 2019. Penurunan ini disebabkan terutama oleh pengurangan uang muka dan beban
dibayar dimuka sebesar 22,93% atau senilai Rp17.408 juta menjadi Rp13.417 juta, karena penutupan
gerai non-performing di tahun 2019 dari 49 gerai menjadi 46 gerai akibat pengaruh faktor-faktor internal
maupun eksternal.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017
Jumlah aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp15.249 juta atau sebesar 25,32%
dari sebesar Rp60.214 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp44.965 juta pada tanggal
31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan kas dan setara kas, persediaan
dan uang muka dan beban dibayar dimuka sebesar 26,11%, karena penutupan gerai non-performing
yang mengakibatkan penurunan penjualan, order persediaan, dan uang muka untuk sewa.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2016
Jumlah aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp73 juta atau sebesar 0,12%
dari sebesar Rp60.141 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp60.214 juta pada tanggal
31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar
23,50% dengan penerimaan pinjaman bank jangka pendek dan panjang sebesar Rp16.927 juta di tahun
2017.
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•

Aset Tidak Lancar

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset tidak lancar Perseroan per 30 September 2019,
31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan
Aset tetap – nilai buku
Aset tak berwujud
Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar

30 September
2019
4.612
85.244
1.995
4.868
96.720

2018
4.234
89.821
2.724
4.765
101.544

31 Desember
2017
5.870
83.259
3.177
4.887
97.193

2016
4.991
76.509
3.898
4.637
90.036

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018
Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp4.824 juta atau sebesar 4,75%
dari sebesar Rp101.544 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp96.720 juta pada tanggal
30 September 2019. Penurunan ini disebabkan terutama oleh pengurangan aset tetap sebesar 5,10%
dari Rp89.821 juta menjadi Rp85.244 juta dengan penutupan beberapa gerai non-performing dan
refocusing wilayah dari 49 gerai menjadi 46 gerai.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017
Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.351 juta atau sebesar 4,48%
dari sebesar Rp97.193 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp101.544 juta pada tanggal
31 Desember 2018. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh penambahan aset tetap sebesar 7,88%
dari Rp83.259 juta menjadi Rp89.821 juta dengan pembukaan gerai baru dan reimage gerai lama di
beberapa wilayah.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2016
Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp7.157 juta atau sebesar 7,95%
dari sebesar Rp90.036 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp97.193 juta pada tanggal 31
Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh penambahan aset tetap sebesar 8,82%
dari Rp76.509 juta menjadi Rp83.259 juta dengan pembukaan gerai baru dan reimage gerai lama di
beberapa wilayah.
•

Total Aset

Tabel berikut ini memperlihatkan posisi keuangan Perseroan per 30 September 2019, 31 Desember
2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
Total aset
Total liabilitas
Total ekuitas

30 September
2019
134.277
95.362
38.915
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2018
146.509
98.888
47.621

31 Desember
2017
157.408
101.723
55.685

2016
150.177
79.221
70.956

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018
Jumlah total aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp12.232 juta atau sebesar 8,35% dari
sebesar Rp146.509 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp134.277 juta pada tanggal
30 September 2019. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan pada aset lancar sebesar
Rp7.407 juta atau sebesar 16,47% dari sebesar Rp44.965 juta pada tanggal 31 Desember 2018
menjadi Rp37.558 juta pada tanggal 30 September 2019. Penurunan dari aset lancar ini dalam rangka
penutupan gerai di 2019 yang mengakibatkan pengurangan uang muka untuk sewa gerai.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017
Jumlah total aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp10.898 juta atau sebesar 6,92% dari
sebesar Rp157.408 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp146.509 juta pada tanggal
31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan pada aset lancar sebesar
Rp15.249 juta atau sebesar 25,32% dari sebesar Rp60.214 juta pada tanggal 31 Desember 2018
menjadi Rp44.965 juta pada tanggal 30 September 2019. Penurunan dari aset lancar ini dalam rangka
penutupan gerai di 2018 yang mengakibatkan pengurangan uang muka untuk sewa gerai.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2016
Jumlah total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp7.231 juta atau sebesar 4,81% dari
sebesar Rp150.177 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp157.409 juta pada tanggal
31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan pada aset tidak lancar
sebesar Rp7.157 juta atau sebesar 7,95% dari sebesar Rp90.036 juta pada tanggal 31 Desember 2018
menjadi Rp97.193 juta pada tanggal 30 September 2019. Peningkatan dari aset tidak lancar ini dalam
rangka penambahan capex untuk renovasi dengan reimage gerai lama.
3.2.2. Perkembangan Liabilitas
•

Liabilitas Jangka Pendek

Tabel berikut memperlihatkan komposisi liabilitas jangka pendek Perseroan per tanggal 30 September
2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang akrual
Utang pajak
Bagian utang bank jangka Panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

30 September
2019

2018

31 Desember
2017

2016

11.643
15.011
13.001
16.291
1.846
7.428

11.142
19.847
15.340
13.199
1.814
7.670

11.169
13.276
24.523
9.650
2.989
18.441

9.297
9.578
20.139
6.523
1.916
6.504

65.220

69.012

80.048

53.958

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018
Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar 5,49% atau sebesar Rp3.792 juta
dari sebesar Rp69.012 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp65.220 juta pada tanggal
30 September 2019. Penurunan ini disebabkan terutama oleh pengurangan utang usaha sebesar 24,37%
dari Rp19.847 juta menjadi Rp15.011 juta dari penurunan orderan bahan baku dengan pengurangan
jumlah gerai.
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Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017
Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar 13,79% atau sebesar Rp11.036
juta dari sebesar Rp80.048 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp69.012 juta pada tanggal
31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan terutama oleh pengurangan utang lain-lain sebesar
37,45% dari Rp24.523 juta menjadi Rp15.340 juta dengan terutama pelunasan pembelian perlengkapan
gerai.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2016
Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 48,35% atau sebesar Rp26.090
juta dari sebesar Rp53.958 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp80.048 juta pada tanggal
31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan utang bank jangka panjang
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp18.441 juta.
•

Liabilitas Jangka Panjang

Tabel berikut memperlihatkan komposisi liabilitas jangka panjang Perseroan per tanggal 30 September
2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang bank jangka Panjang setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Liabilitas imbalan pascakerja
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

30 September
2019

2018

31 Desember
2017

2016

19.639

19.745

7.452

11.610

10.503
30.142

10.131
29.876

14.223
21.675

13.653
25.263

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018
Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,89% atau sebesar Rp266 juta
dari sebesar Rp29.876 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp30.142 juta pada tanggal
30 September 2019. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh penambahan liabilitas imbalan
pascakerja sebesar 3,67% dari Rp10.131 juta menjadi Rp10.503 juta .
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017
Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar 37,84% atau sebesar Rp8.201
juta dari sebesar Rp21.675 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp29.876 juta pada tanggal
31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan utang bank jangka panjang
sebesar Rp12.293 juta.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2016
Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar 14,20% atau sebesar Rp3.588
juta dari sebesar Rp25.263 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp21.675 juta pada tanggal
31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank jangka panjang
sebesar Rp4.158 juta.
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•

Total Liabilitas

Tabel berikut ini memperlihatkan posisi keuangan Perseroan per 30 September 2019, 31 Desember
2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
Total aset
Total liabilitas
Total ekuitas

30 September
2019
134.277
95.362
38.915

2018
146.509
98.888
47.621

31 Desember
2017
157.408
101.723
55.685

2016
150.177
79.221
70.956

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018
Jumlah total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp3.526 juta atau sebesar 3,57%
dari sebesar Rp98.888 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp95.362 juta pada tanggal
30 September 2019. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan pada liabilitas jangka pendek
sebesar Rp3.792 juta atau sebesar 5,49% dari sebesar Rp69.012 juta pada tanggal 31 Desember 2018
menjadi Rp65.220 juta pada tanggal 30 September 2019. Penurunan dari liabilitas jangka pendek ini
dalam rangka penutupan gerai di 2019 yang mengakibatkan pengurangan uang muka untuk sewa gerai.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017
Jumlah total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp2.834 juta atau sebesar 2,79%
dari sebesar Rp101.723 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp98.888 juta pada tanggal
31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan pada liabilitas jangka pendek
sebesar Rp3.792 juta atau sebesar 5,49% dari sebesar Rp69.012 juta pada tanggal 31 Desember 2018
menjadi Rp65.220 juta pada tanggal 30 September 2019. Penurunan dari liabilitas jangka pendek ini
dalam rangka penutupan gerai di 2019 yang mengakibatkan pengurangan uang muka untuk sewa gerai.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2016
Jumlah total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp22.502 juta atau sebesar 28,40%
dari sebesar Rp79.221 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp101.723 juta pada tanggal
31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan pada liabilitas jangka
pendek sebesar Rp26.090 juta atau sebesar 48,35% dari sebesar Rp53.958 juta pada tanggal 31
Desember 2018 menjadi Rp80.048 juta pada tanggal 30 September 2019. Peningkatan dari liabilitas
jangka pendek ini dalam rangka penambahan hutang jangka pendek untuk modal kerja Perseroan.
3.2.3. Perkembangan Ekuitas
Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan per tanggal 30 September 2019,
31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
EKUITAS
Modal saham – nilai nominal
Tambahan modal disetor
Saldo laba
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali
JUMLAH EKUITAS

30 September
2019

2018

31 Desember
2017

2016

31.600
1.263
4.914

31.600
1.263
13.539

31.600
1.263
21.497

31.600
1.263
36.776

37.777
1.138
38.915

46.402
1.219
47.621

54.360
1.324
55.685

69.639
1.317
70.956
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Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018
Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 18,28% atau sebesar Rp8.706 juta dari sebesar
Rp146.509 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp134.277 juta pada tanggal 30 September
2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengurangan saldo laba sebesar 63,70% akibat
penurunan laba (rugi) berjalan di tahun 2019.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017
Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 14,48% atau sebesar Rp8.064 juta dari sebesar
Rp55.685 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp47.621 juta pada tanggal 31 Desember 2018.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengurangan saldo laba sebesar 37,02% akibat penurunan
laba (rugi) berjalan di akhir tahun 2018.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2016
Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 21,52% atau sebesar Rp15.271 juta dari sebesar
Rp70.956 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp55.685 juta pada tanggal 31 Desember 2017.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengurangan saldo laba sebesar 41,55% akibat penurunan
laba (rugi) berjalan di akhir tahun 2017.
Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Jumlah Liabilitas dan Jumlah Ekuitas
(dalam jutaan Rupiah)

55,685

47,621

38,915

70,956

157,408

146,509

134,277
95,362

September, 2019

101,723

98,888

79,221

Desember, 2018
Liabilitas

150,177

Desember, 2017
Ekuitas
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Aset

Desember, 2016

3.3. Informasi Segmen
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
Penjualan
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Beban operasi yang
dialokasikan
Hasil Segmen

Jawa
20.346
(7.812)
12.534

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
68.688
33.924
32.501
(28.198)
(14.144)
(13.226)
40.490
19.780
19.275

Total
155.459
(63.381)
92.078

(15.109)

(38.442)

(19.233)

(17.882)

(90..665)

(2.575)

2.048

547

1.393

1.413

(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
Penjualan
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Beban operasi yang
dialokasikan
Hasil Segmen

Jawa
33.175
(14.640)
18.534

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
68.738
38.522
33.973
(23.922)
(16.901)
(15.011)
44.816
21.621
18.962

Total
174.408
(70.475)
103.934

(26.226)

(41.062)

(24.689)

(22.034)

(114.011)

(7.691)

3.754

(3.068)

(3.072)

(10.077)
(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan
Penjualan
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Beban operasi yang
dialokasikan
Hasil Segmen

Jawa
41.612
(17.090)
24.522

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
88.819
50.574
46.441
(35.342)
(20.656)
(18.997)
53.578
29.918
27.445

Total
227.547
(92.085)
135.462

(30.973)

(54.554)

(30.434)

(27.650)

(143.611)

(6.452)

(976)

(516)

(206)

(8.149)
(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan
Penjualan
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Beban operasi yang
dialokasikan
Hasil Segmen

Jawa
53.579
(21.060)
32.519

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
96.034
38.694
57.700
(38.054)
(15.704)
(22.681)
57.980
22.990
35.019

Total
246.007
(97.499)
148.508

(39.815)

(58.857)

(23.911)

(33.944)

(156.527)

(7.297)

(877)

(921)

1.075

(8.019)
(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan
Penjualan
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Beban operasi yang
dialokasikan
Hasil Segmen

Jawa
60.248
(22.960)
37.288

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
93.974
43.257
54.080
(36.360)
(16.833)
(20.981)
57.613
26.424
33.099

Total
251559
(97.135)
154.424

(43.543)

(54.220)

(25.661)

(30.193)

(153.617)

(6.255)

3.394

763

2.906

807

Perbandingan segmen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2019 dan 30 September 2018
Berdasarkan segmen wilayah, kontribusi terbesar penjualan neto untuk per 30 September 2019 adalah
diwilayah Sumatra yaitu sebesar 44,18% atau senilai Rp68.688 juta. Penurunan penjualan yang berakhir
tanggal 30 September 2019 dan 2018, terutama disebabkan oleh penurunan penjualan di wilayah Jawa
sebesar 38,67% atau senilai Rp12.829 juta.
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Perbandingan segmen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 dan 31 Desember 2017
Berdasarkan segmen wilayah, kontribusi terbesar penjualan neto untuk per 31 Desember 2018 adalah
diwilayah Sumatra yaitu sebesar 57,20% atau sekitar Rp88.919 juta. Penurunan penjualan yang
berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, terutama disebabkan oleh penurunan penjualan di
wilayah Sumatra sebesar 22,34% atau senilai Rp11.967 juta.
Perbandingan segmen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 dan 31 Desember 2016
Berdasarkan segmen wilayah, kontribusi terbesar penjualan neto untuk per 31 Desember 2017 adalah
diwilayah Sumatra yaitu sebesar 61,77% atau sekitar Rp96.034 juta. Penurunan penjualan yang
berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan di wilayah
kalimantan sebesar 10,55% atau senilai Rp4.563 juta.
4.

RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Likuiditas
Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek
dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar,
yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan
indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan
aset lancar yang dimiliki. Sedangkan, Debt Service Coverage Ratio merupakan rasio yang mengukur
kemampuan Perseroan untuk membayar utang lancar. Berikut adalah rasio lancar dan Debt Service
Coverage Ratio Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
Keterangan
Rasio Lancar atau Current Ratio
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

30 September
2019
0,58x
1,60x

2018
0,65x
1,16x

31 Desember
2017
0,75x
2,34x

2016
1,11x
2,99x

Berikut merupakan penjelasan mengenai rasio lancar Perseroan dari tahun ke tahun:
Penurunan current ratio sebesar 0.07 untuk periode yang berakhir 30 September 2019 dibanding
dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 karena adanya penurunan aset lancar atas gerai yang
telah di tutup untuk yang bersangkutan. Turunnya tersebut juga disebabkan karena berkurangnya sewa
dibayar dimuka yang dibayarkan kepada Pengelola Mall dimana gerai Perseroan berada.
Penurunan current ratio sebesar 0.1 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dibanding dengan
tahun 2017 karena berkurangnya kas dan bank pada tahun yang berakhir di tahun 2018. Hal ini
dikarenakan penutupan gerai dan belum optimalnya Perseroan dalam mendapatkan saldo kas bersih
dari operasional.
Penurunan current ratio sebesar 0.36 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dibanding
dengan tahun 2016 karena adanya penambahan utang kepada pemasok (naik sekitar 21.38%) dan
bertambahnya utang bank jangka pendek (naik sekitar 87.39%).
Sampai dengan sekarang, Perseroan belum bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan
aset lancar. Perseroan masih bisa melangsungkan usaha karena gerai yang ditutup adalah gerai yang
merugi dan mengelola gerai yang untung.
Sedangkan penurunan rasio DSCR dari tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sampai dengan
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 terjadi akibat Perseroan menambah utang bank setiap
tahun untuk belanja modal yaitu membuka gerai baru atau relokasi gerai lama dan reimage dengan
tampilan dan menu yang baru.
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Perseroan memiliki sumber likuiditas yang cukup baik yang terdiri dari kas internal, setoran modal, dan
hutang pihak ketiga. Sampai tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih memiliki beberapa
fasilitas pinjaman pihak ketiga yang belum diutilisasi sebagaimana berikut:
Per tanggal 30 September 2019, Perseroan memiliki beberapa fasilitas perbankan yang belum
digunakan, yaitu:
Fasilitas
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Overdraft facility (PRK)
Total

Fasilitas Sudah
Digunakan

Plafon

Fasilitas Belum
Digunakan

7.500.000.000

6.866.022.020

633.977.980

7.500.000.000

6.866.022.020

633.977.980

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup untuk
menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi,
kas dan setara kas, deposito yang dijaminkan dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan
operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat,
terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.
Selain itu, Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan telah mendapatkan fasilitas kredit baru dari
PT Bank Central Asia Tbk. sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah). Rencana penggunaan
fasilitas kredit bank sebagaimana di atas adalah untuk belanja modal yang diperlukan Perseroan dalam
pengembangan bisnisnya selain sebagai sumber likuiditas jika diperlukan oleh Perseroan.
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau
ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material
terhadap likuiditas Perseroan.
Solvabilitas
Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan
seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:
1.
2.

Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (Solvabilitas Ekuitas); dan
Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (Solvabilitas Aset).
Keterangan

Rasio Solvabilitas Ekuitas
Rasio Solvabilitas Aset

30 September
2019
245,05%
71,02%

2018
207,66%
67,50%

31 Desember
2017
182,68%
64,62%

2016
111,65%
52,75%

Rasio solvabilitas ekuitas
Pada tahun 2019, rasio solvabilitas ekuitas Perseroan di tahun 2019 meningkat karena adanya
peningkatan utang bank Perseroan yang digunakan untuk perbaikan dan renovasi gerai.
Pada tahun 2018, rasio solvabilitas ekuitas meningkat terutama karena adanya peningkatan utang bank
Perseroan untuk keperluan yang digunakan untuk pembukaan gerai baru.
Pada tahun 2017, peningkatan pada rasio solvabilitas ekuitas karena adanya peningkatan utang bank
Perseroan untuk keperluan yang digunakan untuk relokasi dan renovasi gerai.
Rasio solvabilitas aset
Pada tahun 2018, rasio solvabilitas aset Perseroan di tahun 2018 meningkat karena adanya kenaikan
jumlah liabilitas Perseroan yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah aset Perseroan.
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Pada tahun 2017 dan 2016, rasio solvabilitas aset meningkat terutama karena adanya peningkatan
liabilitas.
Imbal Hasil Investasi
Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif tahun
berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif
tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan per tanggal 30 September 2019,
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar -5,53%, -8,37%, -8,79% dan 1,93%.
Rasio Imbal Hasil Investasi tahun 2019 tampak meningkat dibandingkan tahun 2018 disebabkan oleh
penutupan gerai-gerai yang tidak memiliki performa yang diharapkan.
Rasio Imbal Hasil Investasi tahun 2018 tampak meningkat dibandingkan tahun 2017 disebabkan oleh
penutupan gerai-gerai yang tidak memiliki performa yang diharapkan, selain itu adanya pembukaan
gerai baru.
Rasio Imbal Hasil Investasi tahun 2017 tampak menurun dibandingkan tahun 2016 disebabkan oleh
penurunan Laba Tahun berjalan dari Rp2.899 juta pada tahun 2016 menjadi minus Rp13.837 juta atau
turun senilai Rp16.737 juta.
Imbal Hasil Ekuitas
Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif tahun
berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif
tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan per tanggal 30 September 2019,
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar -19,07%, -25,74%, -24,85% dan 4,09%.
Rasio Imbal Hasil Ekuitas tahun 2019 tampak meningkat dibandingkan tahun 2018 disebabkan
oleh efisiensi biaya penjualan dan distribusi; dan beban umum dan administrasi yang menyebabkan
Perseroan dapat mengurangi kerugian.
Rasio Imbal Hasil Ekuitas tahun 2018 tampak menurun dibandingkan tahun 2017 disebabkan oleh
meningkatnya biaya penutupan gerai oleh Perseroan.
Rasio Imbal Hasil Ekuitas tahun 2017 tampak menurun dibandingkan tahun 2016 disebabkan oleh
meningkatnya biaya penutupan gerai oleh Perseroan.
5.

LAPORAN ARUS KAS

Arus kas Perseroan tidak dipengaruhi oleh karakteristik maupun siklus bisnis tertentu. Adapun sumber
transaksi atas Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi terutama berasal dari penerimaan
kas dari pelanggan maupun untuk pembayaran kas kepada pemasok dan beban lainnya. Sedangkan
sumber transaksi atas Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi terutama berasal dari
pencairan dana yang dibatasi penggunaannya maupun digunakan untuk perolehan aset tetap dan
sumber Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan terutama berasal dari penerimaan
utang bank jangka panjang.
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Tabel berikut ini memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tahun
yang berakhir pada 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas
pendanaan
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas
Saldo awal kas dan setara kas
Saldo akhir kas dan setara kas

•

30 September
2019
2018
(9.551)
(11.138)
(2.867)
(10.031)
9.381
(3.037)
13.859
10.823

6.609
(14.560)
25.501
10.941

31 Desember
2018
2017
13.487
24.014
(18.626)
(24.182)
(6.503)
(11.642)
25.501
13.859

5.021
4.853
20.648
25.501

2016
12.650
(10.984)
1.529
3.196
17.452
20.648

Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi

Tabel berikut memperlihatkan komposisi arus kas dari aktivitas operasi Perseroan per tanggal
30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kas kepada karyawan
Pembayaran kas kepada pemasok dan untuk kegiatan operasi lainnya
Penerimaan kas dari klaim asuransi
Pembayaran pajak penghasilan
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi

30 September
2019
2018

31 Desember
2017

2018

155.439
(36.016)
(128.924)

174.408
(38.042)
(147.586)

227.547
(52.787)
(161.135)

246.007
(60.150)
(161.806)

247.622
(44.418)
(200.649)

(50)

(179)

(138)

(36)

10.469
(374)

(9.551)

(11.138)

13.487

24.014

12.650

2016

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 September 2018
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 14,25%
atau sebesar Rp1.587 juta dari sebesar minus Rp11.138 juta pada tanggal 31 September 2018 menjadi
minus Rp9.551 juta pada tanggal 30 September 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh
pengurangan pembayaran kas kepada pemasok sebesar 12,64%.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 43,84%
atau sebesar Rp10.527 juta dari sebesar Rp24.014 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi
Rp13.487 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengurangan
penerimaan kas dari pelanggan sebesar 7,50%.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2016
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 89,83%
atau sebesar Rp11.364 juta dari sebesar Rp12.650 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi
Rp24.014 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pengurangan
pembayaran kas kepada pemasok sebesar 19,36%.
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•

Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi

Tabel berikut memperlihatkan komposisi arus kas dari aktivitas investasi Perseroan per tanggal
30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap
Penerimaan dari penjualan aset tetap
Perolehan aset tak berwujud
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

30 September
2019
2018

2018

31 Desember
2017

2016

(3.320)
453
(0)

(9.916)
62
(177)

(18.540)
62
(148)

(24.377)
195
-

(10.984)
-

(2.867)

(10.031)

(18.626)

(24.182)

(10.984)

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 September 2018
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 71,42%
atau sebesar Rp7.164 juta dari sebesar minus Rp10.031 juta pada tanggal 31 September 2018 menjadi
minus Rp2.867 juta pada tanggal 30 September 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh
pengurangan perolehan aset tetap sebesar 66,52%.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar
22,98% atau sebesar Rp5.556 juta dari sebesar minus Rp24.182 juta pada tanggal 31 Desember 2017
menjadi minus Rp18.626 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan
oleh pengurangan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 23,95%.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2016
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar
120,16% atau sebesar Rp13.198 juta dari sebesar minus Rp10.984 juta pada tanggal 31 Desember
2016 menjadi Rp24.182 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan
oleh penambahan perolehan aset tetap sebesar 121.94%.
•

Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Tabel berikut memperlihatkan komposisi arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan per tanggal
30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan pinjaman Bank
Pembayaran pinjaman Bank
Penerimaan dari pihak berelasi
Tambahan modal disetor
Pembayaran beban keuangan
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan

30 September
2019
2018

2018

31 Desember
2017

2016

6.000
6.259
(2.878)

3.731
5.948
(3.070)

6.905
(7.930)
(1.146)
(4.332)

16.928
(7.277)
(1.408)
(3.222)

2.930
(578)
1.122
1.283
(3.228)

9.381

6.609

(6.503)

5.021

1.529
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Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 September 2018
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 41,94% atau
sebesar Rp2.772 juta dari sebesar Rp6.609 juta pada tanggal 31 September 2018 menjadi Rp9.381 juta
pada tanggal 30 September 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman
bank jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp6.000 juta.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 229,52%
atau sebesar Rp11.524 juta dari sebesar Rp5.021 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi minus
Rp6.503 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengurangan
pinjaman bank di 2018 sebesar 59,21%.
Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2016
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar
228,38% atau sebesar Rp3.492 juta dari sebesar Rp1.529 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi
Rp5.021 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan
pinjaman bank jangka panjang dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp14.260 juta.
6.

BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
Tanah
Bangunan
Biaya renovasi bangunan sewa
Perabotan dan peralatan kantor
Mesin dan peralatan gerai
Kendaraan
Bangunan dalam proses
Total Belanja Modal

30 September
2019
2.468.756.786
353.088.158
1.144.150.452
1.016.376.769
4.982.372.165

2018

31 Desember
2017

2016

8.514.573.617
1.705.188.875
7.090.646.295
1.292.848.389
18.603.257.176

12.728.716.498
3.259.633.810
7.586.926.577
802.093.170
24.377.370.055

5.441.128.581
1.441.095.454
4.101.489.305
10.983.713.340

Komponen belanja modal Perseroan terutama terdiri dari biaya renovasi bangunan sewa, mesin dan
peralatan gerai, dan juga perabotan dan peralatan kantor.
Belanja modal Perseroan pada tahun 2018 mencapai Rp18.493 juta. Per 30 September 2019, Perseroan
telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp4.982 juta seiring dengan strategi Perseroan untuk
penutupan beberapa gerai non-performing dan juga melakukan reimaging gerai-gerai tertentu.
7.

JUMLAH PINJAMAN BANK YANG MASIH TERUTANG

Pinjaman bank yang masih terutang per tanggal 30 September 2019 terdiri dari:
•

Utang bank jangka pendek
Utang bank jangka pendek
PT Bank CIMB Niaga Tbk-PRK
PT Bank CIMB Niaga Tbk-PT
Sub jumlah

Rp 6.866.022.020
Rp 4.777.097.271
Rp 11.643.119.291
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•

-

PT Bank CIMB Niaga Tbk-PRK senilai Rp6.866.022.020 untuk kebutuhan modal kerja,
Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari Niaga dengan batas
maksimum sebesar Rp 7.500.000.000 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Juli
2020 dengan menurunkan fasilitas kredit PRK menjadi Rp5.100.000.000, suku bunga 10,45%
per tahun (floating), biaya provisi 0,5% per tahun dan pinjaman penalti sebesar 16%.

-

PT Bank CIMB Niaga Tbk-PT senilai Rp4.777.097.271 untuk kebutuhan modal kerja,
Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap dari Niaga dengan batas maksimum sebesar
Rp 5.000.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu sampai dengan 29 Juli 2019, suku
bunga 10,45% per tahun (floating), biaya provisi 0,5% per tahun dan pinjaman penalti sebesar
2% dari saldo pinjaman apabila dilunasi menggunakan pinjaman dari bank/lembaga keuangan
lainnya.

Utang bank jangka panjang
Utang bank jangka panjang
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-7
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-8
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-9
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk K1
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk K2
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk K3
Sub jumlah
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun
Jumlah

Rp 3.499.192.451
Rp 11.136.363.641
Rp 2.333.336.000
Rp 2.333.336.000
Rp 1.764.700.000
Rp 27.066.928.092
Rp 7.427.998.579
Rp 19.638.929.513

-

PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-9 senilai Rp3.499.192.451 untuk kebutuhan Investasi pembukaan
reimage tiap akhir tahun dengan analisis jatuh tempo 1 Maret 2021, Perseroan memperoleh
fasilitas Pinjaman Investasi Sembilan (PI-9) dari Niaga dengan batas tidak ada jaminan serta
mendapatkan batas pinjaman maksimum sebesar Rp10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah)
dengan outstanding Rp2.946.685.870 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta enam
ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

-

PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-10 senilai Rp11.136.363.641 untuk pembukaan gerai baru dan
renovasi gerai tiap akhir tahun dengan jatuh tempo 13 November 2023, Perseroan memperoleh
fasilitas Pinjaman Investasi Sepuluh (PI-10) dari Niaga dengan batas maksimum sebesar
Rp 15.000.000.000. dengan outstanding Rp10.909.090.914 (sepuluh miliar sembilan ratus
sembilan puluh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dan tidak ada
jaminan.

-

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk K1 senilai Rp2.333.336.000 untuk pembukaan gerai baru tiap
akhir tahun dengan jatuh tempo 28 September 2023 Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman
Kredit Investasi (K-1) dari Mandiri dengan batas maksimum sebesar Rp 3.500.000.000. dan
tidak ada jaminan

-

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk K2, senilai Rp2.333.336.000 Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru tiap akhir tahun dengan jatuh tempo 28 September 2023 Perseroan
memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit Investasi (K-2) dari Mandiri dengan batas maksimum
sebesar Rp 3.500.000.000 dan tidak ada jaminan

-

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk K3, senilai Rp1.764.700.000 Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru untuk pinjaman tiap akhir tahun dengan jatuh tempo 28 September
2023 Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit Investasi (K-3) dengan batas maksimum
sebesar Rp 2.500.000.000 dan tidak ada jaminan
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-

8.

PT Bank Central Asia, Tbk, senilai Rp6.000.000.000 Pinjaman ini digunakan untuk pembukaan
gerai baru dan tambahan modal kerja usaha restoran Texas Chicken, pinjaman tiap tahun
dengan jatuh tempo 12 September 2024, Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit
Investasi dari BCA dengan batas maksimum sebesar Rp 4.200.000.000 dan fasilitas Installment
Loan sebesar Rp 1.800.000.000 dan tidak ada jaminan

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah yang berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan,
sebagai berikut:
1.
2.

3.

Kebijakan pemerintah terkait dengan impor bahan baku. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan
Perseroan terutama untuk pasokan bahan baku Perseroan yang berasal dari luar negeri yang
dilakukan oleh pemasok pihak ketiga.
Kebijakan pemerintah terkait upah minimum. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan
terutama karena kegiatan usaha Perseroan secara langsung dan tidak langsung bergantung
pada pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap kenaikan upah minimum,
secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan marjin
keuntungan Perseroan.
Peraturan Pemerintah terkait dengan perpajakan. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan
Perseroan seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Selain yang disebutkan diatas, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang
fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap
kegiatan usaha dan investasi Perseroan.
9.

KEBIJAKAN LINDUNG NILAI MATA UANG

Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus terkait dengan kebutuhan lindung nilai mata uang
sehubungan dengan fluktuasi kurs atau nilai tukar. Hal ini dikarenakan kebutuhan pendanaan dan
pembayaran Perseroan sebagian besar dilakukan dalam bentuk mata uang Rupiah sehingga tidak
diperlukan lindung nilai dalam mata uang lain.
Akan tetapi, pada saat-saat tertentu, Perseroan melakukan lindung nilai dengan melakukan transaksi
forward yang sebagian besar terdiri dari kebutuhan bahan baku lainnya.
10. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL
Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi, ataupun perubahan penting
dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam
laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
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VI. FAKTOR RISIKO
Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi
dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor
diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi,
saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca,
memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk
informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan
usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko
usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material
terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan
mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat
mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risikorisiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat
juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha
Perseroan.
Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”)
yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa
yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara
berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada
efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi
perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham
Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.
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 kinerja usaha dan kinerja
keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat 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 ketergantungan dengan perjanjian waralaba dengan Franchisor, Cajun
Kegiatan operasi Perseroan tunduk pada persyaratan perjanjian waralaba internasional (International
Franchise Agreements, IFA) – dengan Cajun.
Dalam perjanjian tersebut juga memuat syarat dan ketentuan, antara lain, mengenai periode,
pembaharuan atau perpanjangan perjanjian serta keadaan yang dapat menyebabkan pengakhiran
perjanjian atau pemutusan hak Perseroan sebelum tanggal berakhir yang telah ditetapkan. Saat ini,
setiap gerai memiliki masing-masing IFA dengan jangka waktu perjanjian selama 20 tahun dan dapat
diperpanjang untuk setiap jangka waktu 10 tahun kemudian dengan kondisi-kondisi tertentu yang harus
dipenuhi sebelumnya. Dalam perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan untuk mematuhi standar dan
manual operasional tertentu yang ditetapkan oleh Cajun sehubungan dengan bisnis waralaba. Jika
Perseroan gagal mematuhi isi perjanjian, Cajun memiliki berbagai hak, termasuk hak untuk mengakhiri
perjanjian tersebut.
Perjanjian juga dapat dihentikan pada saat terjadinya kejadian tertentu, seperti insolvency atau
kebangkrutan Perseroan. Keharmonisan hubungan antara Perseroan dengan Cajun merupakan hal
yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kelanjutan dari perjanjian yang ada. Jika perjanjian
IFA diakhiri atau hak lisensi Perseroan dihentikan, maka dapat memberikan dampak material dan
merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Keterangan
lebih lanjut mengenai perjanjian IFA dijelaskan di Bab VIII.
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B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL
1.

Risiko atas kegagalan pemasok untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak
dapat mempengaruhi bisnis perseroan secara negatif
Salah satu komponen terbesar dari biaya produksi Perseroan adalah bahan baku, yang terutama
terdiri dari ayam potong, bumbu, kemasan serta minuman. Perseroan memperoleh hampir semua
bahan baku dari pemasok dalam negeri dan beberapa bahan baku lainnya diperoleh dari luar
negeri melalui pemasok lokal sebagai pihak ketiga.
Bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan paling utama diperoleh dan diproduksi oleh
pemasok dari dalam negeri. Namun untuk beberapa bahan baku seperti bumbu khas Texas
Chicken yaitu marinate mix, battermix, zesty battermix dan hot and spicy breader diimpor melalui
pihak ketiga oleh Perseroan dengan kuota tertentu. Sedangkan untuk tepung, diproduksi di dalam
negeri. Kuota bahan baku dan faktor cuaca penghasil bahan baku juga mempengaruhi pasokan.
Oleh karena itu Perseroan sangat bergantung pada pengiriman bahan-bahan berkualitas yang
memadai dan tepat waktu.
Dalam memasok bahan baku, distributor maupun pemasok pihak ketiga tidak bisa menjamin bahwa
bahan baku tersebut dapat dikirim secara tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan perjanjian
atau bahwa pemasok dapat terus memenuhi kebutuhan bahan baku mengikuti rencana ekspansi
Perseroan. Hal ini dapat berdampak material terhadap kelancaran bisnis Perseroan dan merugikan
terhadap kinerja keuangan Perseroan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Perseroan memiliki
ketergantungan terhadap pemasok terkait dengan pasokan bahan baku yang dapat mempengaruhi
kegiatan operasional dari Perseroan.
Faktor lain yang bisa mempengaruhi kelancaran pemasok dalam menyediakan bahan baku ke
Perseroan adalah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama
peraturan yang berlaku di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian
Keuangan sewaktu-waktu dapat mempengaruhi pasokan bahan baku yang dibutuhkan Perseroan
didalam kegiatan usahanya.
Faktor-faktor tersebut di atas, dapat berdampak pada kelancaran bisnis, kualitas produk maupun
volume penjualan dan kinerja keuangan Perseroan.

2.

Risiko terkait kenaikan upah minimum
Kegiatan usaha Perseroan secara langsung dan tidak langsung bergantung pada pengendalian
biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap kenaikan upah minimum, secara langsung
dan tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan marjin keuntungan
Perseroan.
Per 30 September 2019, biaya upah dan kompensasi karyawan adalah sekitar 33,87% dari total
beban penjualan Perseroan. Persyaratan upah minimum di Indonesia terus meningkat dan dapat
terus meningkatkan biaya operasional Perseroan di masa depan. Tingkat gaji karyawan hampir di
seluruh daerah di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. UU Ketenagakerjaan
melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan
secara tahunan oleh pemerintah di provinsi, kabupaten atau kota.
Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah
upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi tidak dapat diprediksi. Perseroan mungkin tidak
dapat meningkatkan harga produk yang cukup untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja,
dalam hal ini bisnis dan hasil operasi Perseroan akan terpengaruh secara material.
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3.

Risiko terhadap publisitas dan persepsi negatif
Publisitas dan persepsi negatif mengenai kesehatan dan keamanan pangan, baik sengaja maupun
tidak, mungkin dapat mempengaruhi preferensi konsumen untuk membeli produk Perseroan.
Meskipun publisitas atas kelayakan produk belum tentu benar, publisitas dan persepsi negatif dapat
menyebabkan dampak negatif terhadap reputasi dan citra merek Perseroan yang pada akhirnya
dapat merugikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

4.

Risiko terhadap kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan
Industri jasa makanan sangat mementingkan kualitas dan keamanan makanan dan pelayanan yang
konsisten. Kualitas makanan dan pelayanan Perseroan yang tidak konsisten akan mengakibatkan
ketidakpuasan pelanggan dan pengurangan kunjungan berulang ke gerai Perseroan. Kondisi
tersebut dapat saja terjadi karena tindakan sengaja oleh pihak ketiga atau kontaminasi produk atau
turunnya kualitas produk maupun bahan baku pada tahapan pembelian bahan baku, produksi,
transportasi (perpindahan bahan dan barang yang tidak sesuai prosedur) dan proses penyimpanan
dari distributor atau pengecer sampai gudang Perseroan yang tidak memenuhi standar, walaupun
Perseroan telah menerapkan standar prosedur yang tinggi.
Standar pelayanan termasuk kondisi dan perlengkapan di gerai Perseroan sangat penting agar
terjaga dengan baik untuk mendorong kunjungan berulang oleh pelanggan Perseroan. Perputaran
staf yang tinggi, kekurangan staf atau kurangnya pengawasan yang tepat dapat mempengaruhi
kualitas makanan dan pelayanan di gerai kami. Meskipun Perseroan dapat memperbarui dan
merenovasi gerai restorannya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pembaruan ini akan
selalu sesuai dengan kepuasan pelanggan.
Kegagalan dalam mempertahankan kualitas makanan dan pelayanan dapat memberikan dampak
material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha
Perseroan.

5.

Risiko persaingan usaha
Industri jasa makanan di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang sangat kompetitif dan
hambatan masuk (barriers to entry) yang rendah disebabkan tidak adanya aturan atas kualifikasi
maupun sertifikasi khusus tentang keahlian dan teknik, peralatan khusus dan canggih. Industri jasa
makanan juga tidak membutuhkan modal yang tinggi sebagai persyaratan masuknya pemain baru
dan pertumbuhan dari pemain lama di industri jasa makanan yang menawarkan konsep kekinian.
Perseroan bersaing dengan seluruh penyedia makanan, nasional, regional maupun lokal, restoran
keluarga yang menawarkan layanan dine-in, take-away, serta layanan pesan antar. Pertumbuhan
kelas menengah dan konsumen di Indonesia mendorong pertumbuhan prospek bisnis restoran dan
mengundang munculnya pemain-pemain baru. Hal ini memperketat persaingan di bisnis restoran
yang sudah terfragmentasi. Seringkali pemain-pemain baru ini didukung oleh konglomerat besar
dan institusi keuangan yang bersedia untuk mengeluarkan dana besar dalam rangka penambahan
jumlah gerai maupun promo-promo yang menarik demi untuk meningkatkan pangsa pasar,
meskipun hal tersebut mungkin tidak memberikan keuntungan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk bersaing dengan restoran lainnya
meliputi, antara lain, kemampuan Perseroan untuk menyediakan kualitas makanan yang baik
dengan harga yang tepat, pengembangan produk/menu baru, iklan dan promosi yang tepat, kualitas
pelayanan yang baik, reputasi yang terjaga, lokasi restoran, daya tarik restoran dan properti yang
terpelihara.
Ketidakmampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif pada salah satu atau lebih dari faktorfaktor persaingan di atas, akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.
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6.

Risiko dipegangnya hak waralaba Texas Chicken oleh pihak lain selain Perseroan dan
Entitas Anak
Pemegang hak waralaba Texas Chicken di Indonesia tidak hanya dipegang oleh Perseroan dan
Entitas Anak, tetapi juga dipegang oleh pihak lain yang tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun
Entitas Anak, yakni PT Quick Serve Indonesia. Franchisor memberikan lisensi kepada pihak lain
selain Perseroan dengan tujuan untuk memperbesar jaringan merek dagang Texas Chicken di
Indonesia. Hal ini dilakukan Franchisor agar pengembangan merek maupun gerai Texas Chicken
di Indonesia mempunyai kekuatan lebih besar secara finansial dan jalur distribusi yang lebih luas.
Oleh karena itu, Perseroan dituntut untuk selalu menghasilkan kinerja yang memuaskan, mematuhi
standar dan manual operasional yang telah ditetapkan oleh Cajun serta terus menjalin hubungan
yang baik dengan Cajun.
Meskipun Perseroan dan Entitas Anak merupakan yang pertama mendapatkan lisensi dari
Franchisor, tidak ada jaminan Franchisor akan terus memperpanjang lisensi kepada Perseroan,
terlebih dengan telah terdapatnya pihak lain sebagai pemegang hak waralaba Texas Chicken.
Apabila Perseroan tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Cajun dan lisensi yang telah
diberikan kepada Perseroan dicabut, maka hal ini dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis
Perseroan.

7.

Risiko terkait sertifikasi halal
Perseroan memperoleh sertifikat halal dari LPPOM-Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) sejak tahun
2007 dan terus mempertahankan sertifikasi tersebut hingga saat ini. Untuk mendapatkan dan
mempertahankan sertifikasi tersebut, Perseroan perlu melalui berbagai proses pemeriksaan
maupun pengujian dari produk serta bahan baku. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan
produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Apabila terdapat salah satu kegiatan
usaha atau produk maupun bahan baku Perseroan yang tidak lolos dari pengujian, maka Perseroan
perlu mencari substitusi atas produk maupun bahan baku tersebut yang sesuai dengan persyaratan
MUI sebagai lembaga yang berwenang memberikan penetapan kehalalan produk.
Sejak tahun 2017, Pemerintah mengambil-alih kewenangan MUI terkait penerbitan sertifikat
halal. Namun secara efektif, mulai tahun 2019 sertifikasi halal akan dipegang oleh Kementerian
Agama, dan proses penerbitan sertifikat halal tak lagi hanya di Majelis Ulama Indonesia (MUI),
tapi setidaknya akan melibatkan tiga pihak yakni, (i) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(“BPJPH”) sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan Sertifikat Halal dan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, (ii) MUI, dan (iii) Lembaga Pemeriksa Halal
(LPH).
Perseroan akan selalu berusaha mempertahankan Sertifikat Halal di masa yang akan datang,
karena kehilangan Sertifikat Halal dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

8.

Risiko atas kemampuan untuk membuka gerai baru, mempertahankan gerai yang ada dan
memilih lokasi yang strategis
Salah satu cara utama untuk menjalankan strategi pertumbuhan Perseroan adalah melalui
pembukaan gerai baru, mempertahankan jaringan gerai yang ada (termasuk merelokasi) dan
mengoperasikan gerai tersebut secara menguntungkan. Perseroan mungkin tidak dapat membuka
gerai baru untuk mencapai tingkat ekspansi yang direncanakan. Untuk dapat melakukan ekspansi
usaha dengan sukses, maka gerai harus dibuka sesuai jadwal dan dioperasikan secara efisien dan
baik. Selain itu lokasi yang strategis dan jarak antar gerai juga dapat mempengaruhi kemampuan
bersaing dan pendapatan Perseroan.
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Kesuksesan Perseroan dalam membuka gerai baru tergantung dari beberapa faktor, antara lain:
a. Mengidentifikasi dan mendapatkan lokasi yang strategis;
b. Menegosiasikan perjanjian sewa baru atau memperbaharui perjanjian sewa dengan isi
perjanjian yang lebih baik;
c. Menemukan, memperkerjakan, dan melatih pegawai di setiap tempat;
d. Konstruksi tepat waktu;
e. Masalah teknik atau lingkungan yang tidak terduga dari tempat sewa;
f. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti listrik dan air;
g. Kesediaan dana yang cukup dari operasi atau memperoleh pembiayaan yang dapat diterima
untuk mendukung pembangunan gerai; dan
h. Perolehan persetujuan, izin dan lisensi pemerintah yang diperlukan (termasuk izin konstruksi)
pada waktu yang tepat dikarenakan satu diantaranya, setiap pemerintahan daerah memiliki
persyaratan peraturan yang berbeda-beda.
i. Persetujuan dari Franchisor sebagai pemegang waralaba Texas Chicken
Selain itu, Perseroan juga memiliki risiko dalam mempertahankan gerai yang ada. Perseroan
menyewa properti dari pihak ketiga dengan jangka waktu sewa umumnya selama 5 tahun.
Kenaikan harga sewa properti yang signifikan di daerah-daerah tertentu, khususnya di kota-kota
besar, sangat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan. Selain kenaikan signifikan pada
harga sewa, Perseroan juga menghadapi risiko dalam hal pemutusan perjanjian sewa gerai secara
sepihak oleh pemilik tanah/properti. Adanya persyaratan tambahan secara mendadak yang tidak
bisa dipenuhi Perseroan juga merupakan risiko dalam mempertahankan gerai Perseroan. Pada
kondisi Perseroan tidak bisa mempertahankan gerai yang ada, relokasi akan memakan waktu dan
dapat mengakibatkan hilangnya penjualan sementara. Relokasi juga akan menimbulkan biaya
tambahan, misalnya, terkait dengan perlengkapan tempat baru dan transportasi barang.
Berdasarkan hal diatas, walaupun Perseroan memiliki tim Business Development yang
didedikasikan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk gerai Perseroan, namun tidak ada jaminan
bahwa Perseroan akan dapat mencapai target ekspansi yang telah ditetapkan, membuka gerai
baru secara tepat waktu, atau memperoleh keuntungan yang maksimal dari gerai baru tersebut.
Selanjutnya, pertumbuhan bisnis Perseroan di masa depan membutuhkan peningkatan perhatian
dan komitmen dari tim manajemen, peningkatan kualitas dan kuantitas dari sistem dan sumber
daya manusia, serta perbaikan sistem pengendalian keuangan dan informasi. Apabila Perseroan
tidak dapat mengelola faktor-faktor tersebut secara efektif, dapat memberikan dampak material dan
merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.
9.

Risiko terkait dengan online aggregator
Dalam memasarkan produk-produknya Perseroan selain memiliki channel online (situs in-house)
dan via telepon, Perseroan juga bekerjasama dengan online aggregator (semisal Gojek) yang
memiliki layanan pesan antar menggunakan platform onlinenya. Namun dikarenakan layanan
tersebut tidak eksklusif, maka kompetitor dengan produk sejenis maupun tidak sejenis dengan
Perseroan juga menawarkan produk dan menunya kepada pelanggan menggunakan platform
tersebut. Pesatnya pertumbuhan online aggregator ini tentunya selain menciptakan potensi
pertumbuhan bagi Perseroan juga membuat semakin ketatnya persaingan dalam industri makanan
dan minuman dikarenakan pelanggan kini memiliki pilihan produk makanan yang semakin luas dan
memiliki fasilitas pesan-antar. Online aggregator juga berpotensi mengendalikan biaya pengantaran
di masa yang akan datang dari penyedia makanan.
Armada online aggregator biasanya tidak dilengkapi perlengkapan yang cukup agar kualitas
makanan dan layanan terjaga, tidak seperti armada layanan antar Perseroan yang dilengkapi
dengan penjaga temperatur untuk menjamin kualitas makanan dan layanan. Perseroan tidak
dapat menjamin kualitas makanan yang diantar oleh armada online aggregator tersebut, sehingga
jika terjadi ketidakpuasan pelanggan akibat hal tersebut dapat berpotensi menurunkan persepsi
mengenai produk Perseroan.
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Jika Perseroan tidak dapat mengelola hal-hal tersebut di atas dengan baik, akan dapat memberikan
dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek
usaha Perseroan.
10. Risiko terganggunya sistem teknologi informasi
Perkembangan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi.
Dengan semakin ketatnya persaingan, menjadikan teknologi informasi sebagai salah satu
kunci keunggulan yang kompetitif dalam memenangkan persaingan. Perseroan dituntut untuk
meningkatkan mutu pelayanan serta kepuasan bagi para pelanggan yang semakin kritis dalam
menilai kualitas pelayan.
Kegagalan pada sistem teknologi informasi Perseroan akibat terganggunya jaringan, serangan
virus, maupun system breakdown dapat mengganggu kegiatan usaha dan dapat berakibat pada
kesalahan transaksi, ketidakefisienan pengelolaan proses back office, persediaan dan proses
produksi. Selain itu setiap kerusakan dan gangguan yang terjadi dapat berdampak material dan
merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.
Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dapat
menyebabkan hilangnya kesempatan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan dapat
mengakibatkan berpindahnya pelanggan yang sudah ada kepada kompetitor lainnya. Hal ini akan
memberikan dampak negatif terhadap penjualan dan pertumbuhan Perseroan.
11. Risiko tidak berhasilnya program pemasaran
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kegiatan pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan
Perseroan dalam meningkatkan brand awareness, mempertahankan pelanggan yang ada serta
menarik pelanggan baru. Perseroan memiliki divisi pemasaran yang bertanggung jawab dalam
pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap
pelanggan, kondisi pasar, data pesaing dan implementasi strategi pemasaran serta menganalisa
mengenai perubahan yang diperlukan. Divisi pemasaran juga aktif memasarkan produk-produk
Perseroan melalui berbagai media, antara lain televisi, radio, media cetak, sosial media, billboard,
banner dan juga melalui pameran dan acara-acara lainnya.
Perseroan mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk mendukung program pemasaran, baik di
tingkat nasional maupun lokal, namun tidak ada kepastian bahwa program pemasaran Perseoran
akan berhasil menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama.
Apabila program pemasaran Perseroan tidak berhasil, maka dapat memberikan dampak material
dan merugikan terhadap pangsa pasar, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek
usaha Perseroan.
12. Risiko perubahan preferensi dan persepsi konsumen
Perseroan secara reguler memperkenalkan menu-menu baru baik yang dikembangkan sendiri
secara lokal maupun menu baru dari Cajun sebagai strategi pembaruan dan penyesuaian
agar pelanggan tidak jenuh terhadap menu yang ada. Namun, ada kalanya menu baru yang
diperkenalkan oleh Perseroan tidak disambut baik oleh para pelanggan. Perseroan memasarkan
menu baru melalui program uji coba LTO (Limited Time Offer) selama 2 sampai 3 bulan.
Permintaan terhadap produk yang ditawarkan oleh Perseroan dan usaha jasa makanan lain
dipengaruhi oleh preferensi dan tren konsumsi konsumen dan perubahan selera konsumen,
yang dipengaruhi oleh faktor eksternal termasuk kondisi makroekonomi, tingkat pendapatan dan
profil demografis konsumen. Semisalnya, dalam hal konsumen merubah preferensi dan persepsi
kesehatan yang menyebabkan konsumen menghindari fast food dan produk lain yang ditawarkan
oleh Perseroan, sehingga memilih makanan dan minuman yang dianggap lebih sehat, sedikit
karbohidrat dan karbonasi maupun sejenisnya.
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Jika Perseroan tidak dapat menawarkan produk baru pada waktu dan biaya kompetitif yang tepat
dalam menanggapi preferensi dan tren konsumsi konsumen atau jika produk baru tidak diterima
pasar, maka dapat berdampak pada bisnis, kondisi keuangan atau prospek Perseroan, sehingga
mengakibatkan penurunan penjualan.
13. Risiko kelalaian dan kegagalan dalam mendapatkan persetujuan, lisensi, registrasi, dan izin
akan bisnis Perseroan
Perseroan menjalankan bisnis restoran di Indonesia berdasarkan perizinan yang diberikan oleh
pemerintah daerah di lokasi di mana Perseroan membuka restoran. Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di Indonesia, Perseroan diwajibkan untuk memiliki berbagai persetujuan,
lisensi dan izin untuk mengoperasikan bisnis restoran. Izin yang diperlukan antara lain persetujuan
dan/atau perizinan dari Departemen Pariwisata, BKPM, lokal, izin kesehatan, izin kebersihan.
Sebagian besar izin ini tunduk pada pemeriksaan berkala atau verifikasi oleh pihak yang berwenang
dan hanya berlaku untuk jangka waktu tetap dan tunduk pada pembaharuan dan akreditasi.
Perseroan tidak dapat memastikan bahwa persetujuan dan perizinan yang dikeluarkan kepada
Perseroan tidak akan dibekukan atau dicabut jika terjadi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan
terhadap persyaratan atau ketentuan apapun, atau menyimpang dari peraturan yang berlaku.
Kelalaian untuk memperbaharui persetujuan atau perizinan yang telah berakhir, atau kegagalan
dalam mengajukan dan mendapatkan persetujuan atau perizinan yang diperlukan, atau terjadinya
pembekuan atau pencabutan atas setiap persetujuan dan perizinan yang ada atau yang akan
dikeluarkan untuk Perseroan, dapat mempengaruhi kondisi bisnis, pendapatan, keuntungan atau
operasi Perseroan.
14. Risiko terkait logistik dan distribusi
Untuk mendukung bisnisnya secara nasional, Perseroan melakukan pembelian bahan baku secara
terpusat dan menyimpannya di gudang pusat milik Perseroan yang terletak di Cikokol, Tangerang.
Perseroan kemudian mengirimkan bahan baku tersebut ke seluruh gerai dengan menggunakan
armada Perseroan.
Apabila terdapat gangguan dalam proses logistik dan distribusi baik itu dari keamanan dan kualitas
fasilitas penyimpanan, sarana, moda transportasi, akses dan infrastruktur, dan lain sebagainya,
maka dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.
15. Perselisihan perburuhan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan
mengganggu operasi dan mempengaruhi profitabilitas Perseroan

dapat

Untuk mendukung kegiatan usahanya dan proses operasinya, Perseroan membutuhkan tenaga
kerja dalam jumlah yang banyak, terutama dengan pertumbuhan pembukaan gerai baru. Berbagai
undang-undang ketenagakerjaan mengatur hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan
dan dapat mempengaruhi biaya operasional. Undang-undang ini mencakup persyaratan upah
minimum, tunjangan kesehatan wajib, kompensasi lembur, dan persyaratan upah dan tunjangan
lainnya.
Selain itu, perselisihan perburuhan yang melibatkan sebagian atau seluruh karyawan Perseroan
dapat membahayakan reputasi, mengganggu proses produksi dan penjualan yang dapat
menyebabkan tidak terpenuhinya target produksi Perseroan dan mengurangi pendapatan
Perseroan. Selain itu penyelesaian sengketa dapat meningkatkan biaya Perseroan.
Apabila Perseroan tidak dapat menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dengan baik, maka hal
tersebut dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, maupun hasil operasi Perseroan secara
material.
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16. Risiko ketidak cukupan asuransi yang dimiliki Perseroan
Perseroan memiliki kebijakan asuransi berbeda-beda yang meliputi kerusakan atau kerugian
properti, perlengkapan dan persediaan, namun jika kerusakan atau kerugian melebihi nilai
pertanggungan yang dibeli oleh Perseroan, atau tidak tercakup oleh kebijakan asuransi yang
diambil Perseroan, Perseroan dapat mengalami kerugian finansial. Lebih khususnya, walaupun
Perseroan mempertahankan kebijakan asuransi atas kewajiban publik dan produk, namun apabila
terdapat kecacatan pada produk yang dijual oleh Perseroan, maka dapat mengakibatkan reaksi
pelanggan yang signifikan dan merugikan, dan menyebabkan publisitas negatif bagi Perseroan
sehingga membutuhkan waktu, tenaga dan pengeluaran tambahan untuk memperbaiki masalah
dan menyelesaikan tuntutan terhadap Perseroan.
Walaupun saat ini Perseroan telah mempertahankan cakupan asuransi yang dipercaya memadai
dan konsisten dengan praktik industri di Indonesia, namun tidak ada jaminan bahwa cakupan
asuransi Perseroan di masa depan akan memadai dan tersedia untuk menutupi klaim atas asuransi
tersebut.
Asuransi Perseroan saat ini mungkin tidak memberikan tingkat cakupan yang memadai untuk
gangguan bisnis karena force majeure atau kejadian tak terduga lainnya dan atas kewajiban
yang mungkin timbul dalam bisnis Perseroan. Selain itu, di masa depan, premi asuransi mungkin
meningkat, dan Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh tingkat asuransi serupa dengan
persyaratan yang wajar, atau sama sekali.
Jika Perseroan tidak dapat mengelola hal-hal yang terkait dengan cakupan asuransi tersebut di
atas dengan baik, akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan
usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.
C. RISIKO UMUM
1.

Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
Perseroan menyediakan jasa dan menghasilkan produk yang erat kaitannya dengan kebutuhan
primer masyarakat yaitu makanan. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap perlambatan ekonomi
dan resesi. Hasil operasi Perseroan bergantung pada pengeluaran konsumen, yang mungkin
terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi
pengeluaran konsumen termasuk tingkat pengangguran, fluktuasi tingkat pendapatan, harga
bahan bakar, kinerja pasar saham dan perubahan tingkat kepercayaan konsumen. Faktor
makroekonomi diatas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau
rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.
Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan
kondisi keuangan meliputi:
•
ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
•
volatilitas nilai tukar mata uang;
•
aksi perang, terorisme dan konflik sipil;
•
intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
•
perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan;
•
kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan;
•
biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai;
•
kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain;
•
pengambilan aset.
Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari
waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum
dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu
risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.
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2.

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

3.

Risiko Sosial dan Politik
Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia.
Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat
menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri.
Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:
•
Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya
perbedaan kepentingan;
•
Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat;
•
Kondisi yang timbul akibat dari pembebasan lahan; maupun
•
Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.
Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya kegiatan usaha Perseroan
sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

4.

Risiko Bencana Alam
Perseroan melakukan kegiatan usahanya termasuk restoran, proses produksi dan distribusi melalui
wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa
bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Meskipun kantor, restoran, fasilitas produksi dan
distribusi Perseroan ditanggung oleh asuransi, pemberhentian sementara pada proses produksi
atau keterlambatan pada distribusi yang terjadi dapat memberikan dampak yang negatif pada
kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

5.

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan pemilik waralaba maupun pemasok melalui
kontrak, surat perintah kerja, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuanketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui
oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (dispute) dapat mengakibatkan salah
satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan
atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang
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terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi
antara lain gugatan dari pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak
sesuai dengan yang disajikan dalam materi pemasaran maupun promosi Perseroan.
6.

Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional
Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan memiliki perjanjian dengan pihak dari negara lain, yakni
Cajun sebagai Franchisor yang berkedudukan di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Perseroan
membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi dengan pihak dari
negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara
tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku
pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dapat
dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di
negara-negara tersebut.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN
1.

Risiko likuiditas saham
Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana
Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya,
meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham
Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham
Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya
di pasar sekunder. Dampaknya kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di
Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan.
Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan
aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2.

Harga saham dapat berfluktuasi cukup jauh
Harga Saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi cukup jauh dan dapat diperdagangkan
pada harga yang cukup signifikan dibawah harga Penawaran Umum, yang tergantung dari beberapa
faktor, meliputi:
•
•
•
•
•
•
•
•

prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya
dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
adanya akuisisi, kerjasama strategis, joint venture atau divestasi yang signifikan;
perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
keterlibatan dalam litigasi;
perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di
pasar berkembang; dan
fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan
berada di bawah Harga Penawaran. Dampaknya kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan
perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Hal ini dapat merugikan seluruh
pemegang saham Perseroan dan dapat memberikan citra negative terhadap Perseroan.
3.

Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran
Saham
Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi
bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham
Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau
Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.
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MITIGASI RISIKO
Keberhasilan pencapaian suatu aktivitas Perseroan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu
risiko dikelola dengan baik. Manajemen sangat menyadari pentingnya manajemen risiko untuk
mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Oleh karena itu Perseroan menerapkan
manajemen risiko untuk mencegah terjadinya risiko-risiko tersebut. Berikut ini adalah mitigasi risiko
yang telah dilakukan Perseroan:
1.

Risiko Perjanjian Waralaba

Kegiatan operasi Perseroan tunduk pada persyaratan perjanjian waralaba internasional (International
Franchise Agreements, IFA) – dengan Cajun.
Dalam perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan untuk mematuhi standar dan manual operasional
tertentu yang ditetapkan oleh Cajun sehubungan dengan bisnis waralaba. Jika Perseroan gagal
mematuhi isi perjanjian, Cajun memiliki berbagai hak, termasuk hak untuk mengakhiri perjanjian
tersebut. Untuk mengantisipasi kegagalan dalam mematuhi isi perjanjian, Perseroan telah menjalankan
kegiatan operasional berdasarkan standar dan manual yang telah diatur, disertai penerapan proses
Quality Control untuk masing-masing lini produksi maupun di gerai-gerai Perseroan.
Perjanjian juga dapat dihentikan pada saat terjadinya kejadian tertentu, seperti insolvency atau
kebangkrutan Perseroan. Keharmonisan hubungan antara Perseroan dengan Cajun merupakan hal
yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kelanjutan dari perjanjian yang ada. Kedepannya,
Perseroan berencana untuk membuka gerai-gerai baru di Indonesia, hal ini merupakan kebijakan
Franchisor sebagai pemilik waralaba.
2.

Risiko Dipegangnya Hak Waralaba Texas Chicken oleh Pihak Lain selain Perseroan dan
Entitas Anak

Mengingat Franchisor memberikan lisensi Texas Chicken tidak hanya kepada Perseroan dan Entitas
Anak, melainkan juga kepada pihak lain, Perseroan harus terus menjalin hubungan dan kerjasama
yang baik dengan Cajun selaku Franchisor dengan mematuhi standar dan manual operasional yang
telah ditetapkan oleh Cajun. Selain itu, Perseroan harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja
gerai-gerai yang dimiliki oleh Perseroan.
Upaya yang telah dilakukan Perseroan untuk mengelola risiko atas dipegangnya hak pemegang
waralaba Texas Chicken oleh pihak lain selain Perseroan dan Entitas anak, yaitu dengan menutup
gerai-gerai dengan performa kurang baik, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perseroan
secara keseluruhan kedepannya. Dibekali dengan pengalaman lebih dari 36 tahun mengoperasikan
dan mengembangkan restoran cepat saji, Perseroan memiliki keunggulan dalam pengalaman yang
lama di bidang operasional restoran cepat saji, dimana rekam jejak ini berperan penting dalam
kemampuan Perseroan mempertahankan kualitas produk dan layanan restoran yang konsisten dan
sesuai standar yang ditentukan oleh Cajun. Pengalaman Perseroan membuka gerai di lebih banyak
wilayah di Indonesia dibanding pihak lain tersebut juga merupakan nilai tambah tersendiri, dimana
Perseroan dapat dengan mengambil keputusan yang lebih bijak dan taktis dalam pengembangan gerai
baru ke depannya di wilayah yang berpotensi dengan strategi yg jitu di wilayah tersebut, sehingga ke
depannya Perseroan dapat mempertahankan operasional gerai yang menguntungkan, dimana hal ini
juga merupakan faktor utama kesinambungan hubungan yang baik antara Perseroan dengan Cajun.
3.

Risiko Ketergantungan Penyediaan Bahan Baku

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama peraturan yang berlaku
di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan sewaktu-waktu
dapat mempengaruhi pasokan bahan baku yang dibutuhkan Perseroan didalam kegiatan usahanya.
Untuk mengantisipasi hal ini, Perseroan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
•
Perseroan telah melakukan estimasi kebutuhan sebelum melakukan pembelian bahan baku utama
•
Perseroan telah menyiapkan supplier alternatif untuk pembelian bahan baku
•
Perseroan menggunakan perusahaan lokal sebagai pemasok bahan baku impor
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3.

Risiko Keuangan

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko mata uang, risiko suku
bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara
signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia
maupun internasional. Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan dan proses untuk
mengelola risiko-risiko yang dirangkum dibawah ini.
a.

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas
Risiko suku bunga atas nilai wajar atau arus kas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas
masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga
pasar. Eksposur Perseroan terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan
utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya. Fluktuasi suku bunga mempengaruhi beban
atas pinjaman baru dan bunga atas saldo pinjaman Perseroan yang dikenakan suku bunga
mengambang.
Kebijakan Perseroan terkait dengan risiko suku bunga adalah dengan mengelola beban bunga
melalui pinjaman dengan suku bunga variabel. Perseroan mengevaluasi perbandingan suku bunga
tetap terhadap suku bunga mengambang dari utang bank jangka pendek dan utang bank jangka
panjang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar uang. Utang bank Perseroan
dikenakan tingkat suku bunga mengambang.

b.

Risiko mata uang
Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen
keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai mata uang. Eksposur Perseroan terhadap
fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari saldo bank dan utang usaha. Perseroan tidak melakukan
lindung nilai atas risiko mata uang per tanggal 30 September 2019; 31 Desember 2018, 2017 dan
2016.

c.

Risiko kredit
Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen
keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan
adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan
kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perseroan melakukan transaksi
penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya.
Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa
eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.
Saldo kas dan bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.
Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset
keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, yang meliputi kas dan bank dan seluruh
piutang. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

d.

Risiko likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh
dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.
Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset
dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup
proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan
pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.
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4.

Risiko Operasional

Industri jasa makanan sangat mementingkan kualitas dan keamanan makanan dan pelayanan yang
konsisten. Kualitas makanan dan pelayanan Perseroan yang tidak konsisten akan mengakibatkan
ketidakpuasan pelanggan dan pengurangan kunjungan berulang ke gerai Perseroan. Untuk
mengantisipasi hal tersebut, sejak tahap awal proses kegiatan usaha perseroan yaitu pembelian bahan
baku hingga makanan siap disajikan kepada pelanggan, Perseroan telah menjalankan proses Quality
Control yang ketat dan standar prosedur yang tinggi untuk masing-masing proses kegiatan usaha,
serta menerapkan program pelatihan SDM secara berkala untuk memberikan pelayanan yang optimal
kepada pelanggan dan menghasilkan sajian-sajian menu Perseroan yang memberikan kepuasan
kepada pelanggan.
5.

Risiko Pemasaran dan Public Relation (Hubungan Masyarakat)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kegiatan pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan
Perseroan dalam meningkatkan brand awareness, mempertahankan pelanggan yang ada serta menarik
pelanggan baru. Perseroan mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk mendukung program pemasaran,
baik di tingkat nasional maupun lokal, namun tidak ada kepastian bahwa program pemasaran Perseroan
akan berhasil menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama.
Selain itu, terkait risiko public relation, publisitas dan persepsi negatif mengenai kesehatan dan
keamanan pangan, baik sengaja maupun tidak, mungkin dapat mempengaruhi preferensi konsumen
untuk membeli produk Perseroan dan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap reputasi dan citra
merek Perseroan yang pada akhirnya dapat merugikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.
Untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan:
•
Memanfaatkan beberapa perangkat riset pelanggan yang dimiliki Perseroan, termasuk survei harian
atas 12 rumah tangga Indonesia (360 hari per tahun), perbandingan berdampingan atas layanan
antar produk Perseroan dibandingkan dengan kompetitor setiap tahun, tester seluruh produk baru
Perseroan kepada pelanggan sebelum launching, dan membeli studi reaksi pelanggan setelah
launching produk;
•
Survei kepuasan pelanggan (Service Management Group) oleh minimal 30 pelanggan per bulan
untuk masing-masing gerai;
•
Memonitor media sosial dan segera menindaklanjuti setiap insiden yang berhubungan dengan
keamanan makanan (food safety) di masing-masing gerai;
•
Mengadakan audit berkala dari masing-masing gerai dan seluruh pemasok untuk memastikan
kepatuhan (compliance) yang sesuai dengan standar dari Cajun.
6.

Risiko Hukum dan Perizinan

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan pemilik waralaba maupun pemasok melalui
kontrak, surat perintah kerja, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan
yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua
belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (dispute) dapat mengakibatkan salah satu pihak
akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Risiko terkait dengan gugatan
hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh
pelanggan tidak sesuai dengan yang disajikan dalam materi pemasaran maupun promosi Perseroan.
Perseroan menjalankan bisnis restoran di Indonesia berdasarkan Perizinan yang diberikan oleh
pemerintah daerah di lokasi di mana Perseroan membuka restoran. Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di Indonesia, Perseroan diwajibkan untuk memiliki berbagai persetujuan, lisensi
dan izin untuk mengoperasikan bisnis restoran. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa persetujuan
dan perizinan yang dikeluarkan kepada Perseroan tidak akan dibekukan atau dicabut jika terjadi
ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap persyaratan atau ketentuan apapun, atau
menyimpang dari peraturan yang berlaku.
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Risiko hukum dan perizinan ini diantisipasi oleh Perseroan dengan melakukan:
•
meningkatkan pengawasan pada divisi legal di internal Perseroan;
•
meningkatkan Quality Control dari menu-menu yang disajikan untuk memberikan kepuasan
pelanggan yang maksimal, untuk menghindari gugatan-gugatan hukum dari pelanggan;
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM
MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI
SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AKUNTAN PUBLIK
Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan
hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 26 Februari
2020 atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan Opini “Tanpa Modifikasian”,
yang ditandatangani oleh Santoso, CPA, kecuali:
Pada tanggal 1 Maret 2020, Perseroan telah menandatangani International Multiple Unit Franchise
and Development Agreement for the Country of Republic of Indonesia, Development Agreement
no. 2606 (“IMUFDA”), dengan Cajun Global LLC. Perjanjian baru ini memberikan Perseroan hak
untuk mengoperasikan gerai-gerai yang sudah ada dan mengembangkan gerai baru yang tunduk
pada kebijakan tunggal Cajun Global LLC. Untuk gerai-gerai yang akan didirikan setelah IMUFDA
ditandatangani, maka berlaku ketentuan bahwa Perseroan wajib membayar biaya royalti sebesar 5%
(lima persen) dari total penjualan sebelum dikurangi pajak, Marketing Assistance Fee sebesar 1%
dari total penjualan, biaya pembukaan gerai baru sebesar USD 25.000 untuk 20 tahun atas setiap
gerai restoran baru, serta apabila gerai baru tersebut diperpanjang, maka biaya perpanjangan atas
pembukaan gerai baru tersebut adalah sebesar 50% dari Biaya Pembukaan Gerai Baru untuk jangka
waktu perpanjangan selama 10 tahun.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS
ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN
DAN PROSPEK USAHA
1.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.167 tanggal
25 Juli 1983 dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C2-7705 HT.01.01.Th.83 tanggal
3 Desember 1983, dan telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dibawah No.2750/1993 tanggal 8 Oktober 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No.100 tanggal 14 Desember 1993, Tambahan No.5867, dengan struktur permodalan dan
susunan pendiri/pemegang saham sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Rp )
400
400.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan Disetor Penuh
Atang Latief
Tjen Mie Lian
Herlia Emmi Yani Subronto Laras
Hediana Luwina
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Saham Dalam Portepel

56
8
8
8
80
320

56.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
80.000.000
320.000.000

%

70,00
10,00
10,00
10,00
100,00

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian No.167 tanggal 25 Juli 1983 telah
mengalami perubahan, dengan perubahan anggaran dasar dalam rangka untuk disesuaikan dengan
ketentuan UUPT, tanpa merubah struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham, adalah
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa No.48 tanggal 28 Februari 2008 dibuat dihadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Bekasi, yang
telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan
No.AHU-18225.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 April 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No.47 tanggal 10 Juni 2008, Tambahan No.8444.
Setelah Akta No.48 tanggal 28 Februari 2008, pada tahun 2018 anggaran dasar Perseroan diubah
berkaitan dengan perubahan Pasal 3 anggaran dasar untuk disesuaikan dengan KBLI 2017
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa No.11 tanggal 14 November 2018 dibuat dihadapan Kanya Candrika
Katrini, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0025820.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal
15 November 2018.
Perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dimuat dalam Akta No.2
tanggal 4 Desember 2019, dan terakhir diubah dengan Akta No.4 tanggal 6 Januari 2020.
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No.2 tanggal 4 Desember
2019, Perseroan berusaha dalam bidang restoran dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan
tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Kegiatan usaha utama sebagai berikut :
•

Menjalankan usaha dalam bidang Restoran (Rumah Makan) kelompok ini mencakup jenis usaha
pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan
makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/
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•

perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan
surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.
Sebagai importir bumbu atau bahan dasar seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.

Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
Melakukan kegiatan usaha Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga, mencakup
usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga
(furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti
radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game, alat
penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu,
peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya.
Kegiatan usaha Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini tidak mengalami
perubahan yaitu di bidang restoran (rumah makan).
Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Gedung Arva 60A, Jl. Cikini Raya No. 60A, Jakarta Pusat 10330,
Indonesia.
2.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum
disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan adalah sebagai berikut:
Tahun 2019
Berdasarkan Akta No.2 tanggal 4 Desember 2019, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
menyetujui penurunan nilai nominal tiap saham dari semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi
Rp100,- (seratus Rupiah) dan peningkatan modal dasar Perseroan dari yang semula berjumlah
Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham
menjadi Rp126.400.000.000,- (seratus dua puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah) terbagi atas
1.264.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta) saham.
Dengan adanya penurunan nilai nominal tiap saham dan peningkatan modal dasar tersebut, maka
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Rp )
1.264.000.000
126.400.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan Disetor Penuh
Lisa Muchtar
Husni Muchtar
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Saham Dalam Portepel

229.100.000
86.900.000
316.000.000
948.000.000

22.910.000.000
8.690.000.000
31.600.000.000
94.800.000.000

%

72,50
27,50
100,00

Tahun 2020
Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 6 Januari 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui
penurunan nilai nominal masing-masing saham dari semula Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp50,(lima puluh Rupiah).
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Dengan adanya penurunan nilai nominal tiap saham, maka struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp50,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Rp )
2.528.000.000
126.400.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan Disetor Penuh
Lisa Muchtar
Husni Muchtar
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Saham Dalam Portepel

458.200.000
173.800.000
632.000.000
1.896.000.000

22.910.000.000
8.690.000.000
31.600.000.000
94.800.000.000

%

72,50
27,50
100,00

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan
pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.
3.

KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat permohonan kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator
dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau proses
yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan kelompok usaha Perseroan yang berdampak signifikan
terhadap Perseroan.
4.

PERIZINAN

Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan
usaha Perseroan dari otoritas pemerintah yang berwenang di Indonesia.
Berikut ini adalah perizinan usaha material yang telah diperoleh Perseroan dan Entitas Anak dalam
menjalankan usahanya:
No IZIN
Perseroan
1.

KETERANGAN

Nomor Induk Berusaha (“NIB”) No.8120018161534 tanggal 13 November 2018

Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.8/27.1BU.1/31
.71.06.1003/-071.562/e/2018 tanggal 9 Januari 2018
Angka Pengenal Importir - Umum No.090207400-P tang3.
gal 16 Juni 2017
4. Nomor Pokok Wajib Pajak No.01.366.769.6-073.000
2.

6. Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”)
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (“TDUP”)
8. Izin Kantor Cabang
9. Izin Lokasi
Entitas Anak
Tanda Daftar Perusahaan No.09.05.1.46. 52597 tanggal
1.
23 Maret 2016
2. Nomor Pokok Wajib Pajak 02.192.509.4-071.000

Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berlaku sampai dengan tanggal 9 Januari 2023.
Berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan
usahanya.
Terdaftar sejak 1 September 2004.
NIB No.8120018161534, ditetapkan tanggal 13 November
2018.
NIB No.8120018161534, ditetapkan tanggal 13 November
2018.
NIB No.8120018161534, ditetapkan tanggal 13 November
2018.
NIB No.8120018161534, ditetapkan tanggal 13 November
2018.
berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

3. NIB No.0220305280561 tanggal 6 Februari 2020

Terdaftar sejak 9 Juni 2005
Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. SIUP
5. TDUP

Terbit tanggal 6 Februari 2020
Terbit tanggal 10 Februari 2020
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a.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Perizinan Gerai
Nama Gerai
Dokumen
Gerai Lippo Plaza Kendari TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Silondae Kendari
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Tamrin Plaza
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Medan
No.8120018161534
Gerai Yuki Simpang Plaza TDUP, SIUP, Izin Kantor
Medan
No.8120018161534
Gerai Medan Mall
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Medan Marelan
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Plaza Medan Fair
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Binjai Supermal
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Mall Epicentrum
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Boulevard Medan
No.8120018161534
Gerai City Check In
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Medan
No.8120018161534
Gerai Zein Hamid Medan TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Merak Jingga
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Medan
No.8120018161534
Gerai Kapten Muslim
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Medan
No.8120018161534
Gerai Manhattan Time
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Square Medan
No.8120018161534
Gerai Bukit Barisan
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Medan
No.8120018161534
Gerai Mesra Indah Mall
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Samarinda
No.8120018161534
Gerai Mall Lembuswana
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Samarinda
No.8120018161534
Gerai Ruko Lembuswana TDUP, SIUP, Izin Kantor
Samarinda
No.8120018161534
Gerai Mall Samarinda
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Gereja Padang
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Bukit Tinggi
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Pahlawan
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Pontianak
No.8120018161534
Gerai Mega Mall
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Pontianak
No.8120018161534
Gerai Panakkukang
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Mitra Plaza
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Banjarmasin
No.8120018161534
Gerai Duta Mall
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Banjarmasin
No.8120018161534
Gerai Q-Mall Banjarbaru
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Citra Plaza
TDUP, SIUP, Izin Kantor
Pekanbaru
No.8120018161534
Gerai Bagan Batu
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
Gerai Balikpapan
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534

Tanggal
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
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No.
31.
32.

Nama Gerai
Gerai Jenderal Sudirman
Manado
Gerai Mega Mall Manado

33.

Gerai City Mart Bitung

34.

Gerai Kotamobagu

35.

Gerai Sakura Mart
Amurang

Dokumen
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534
TDUP, SIUP, Izin Kantor
No.8120018161534

Tanggal
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018
Cabang, Izin Lokasi dengan NIB 13 November 2018

TDUP, SIUP, Izin Kantor Cabang, dan Izin Lokasi untuk masing-masing gerai menginduk pada NIB
Perseroan, dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
b.

Sertifikat Halal

Perseroan sedang melakukan pengurusan perpanjangan Sertifikat Halal Perseroan yang telah habis
masa berlakunya pada tanggal 24 Oktober 2019. Pada saat ini, proses pengurusan perpanjangan
sertifikat halal telah sampai pada tahap pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Namun
berdasarkan Sertifikat Halal yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 24 Oktober 2019, sertifikat
halal tersebut belaku untuk seluruh gerai Perseroan.
c.

Perizinan Lingkungan (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”))

SPPL telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan pada tanggal 1 Februari 2016 yang telah disetujui
oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan No.106/
SPPL/OP/III/2016 tanggal 11 Maret 2016. SPPL berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku
dan/atau bahan penolong.
5.

TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam kegiatan usaha normalnya, Perseroan juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga
sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan per 30 September 2019, yang pada tanggal Prospektus
ini diterbitkan masih berlaku, dan diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan
transaksi-transaksi serupa di masa-masa yang akan datang.
No.
1.

Perjanjian
International Multiple Unit
Franchise and Development
Agreement No.2606 tanggal
1 Maret 2020 (“IMUFDA”)

2.

Suplai Eksklusif

3.

Kerjasama

4.

Jual-Beli
Chicken
Chicken

Para Pihak
Cajun Global LLC

Deskripsi Singkat
Pembangunan
dan
pengoperasian
gerai
Texas
Chicken yang dikelola Perseroan
di lokasi yang telah disetujui
oleh Cajun, yang meliputi
aspek-aspek bangunan, layout,
dekorasi, warna, furnishings,
resep, menu, peralatan, standar
pengelolaan, pelatihan karyawan
PT Coca Cola
CCDI akan menyuplai minuman
Distribution Indonesia Carbonated Soft Drink dan
(CCDI)
produk minuman kemasan yang
dijual oleh Perseroan
PT In House Music
Penjualan CD Music di gerai
Label
Perseroan

Produk
Tender CV Sahabat Kita
dan
Crunchers

CV Sahabat Kita memasok
Produk Tender Chicken dan
Crunches Chicken pada geraigerai Perseroan di Kota Medan
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Jangka Waktu/Keberlakuan
Sejak
tanggal
efektifnya
IMUFDA yaitu 01/03/2020
sampai
dengan
tanggal
berakhirnya
pengoperasian
gerai Perseroan yang terakhir,
yang pada tanggal Prospektus
ini adalah Gerai Bukit Barisan
Medan, yaitu pada tanggal
28/12/2038
01/09/2019 s/d 31/08/2023

01/08/2019 s/d 31/07/2020
01-01-2020 s/d 31-03-2020

No.
5.

Perjanjian
Para Pihak
Jual-Beli Ayam Fresh Marinasi CV Sahabat Kita

6.

Kerjasama

PT Ciomas Adisatwa

Deskripsi Singkat
Jangka Waktu/Keberlakuan
CV Sahabat Kita memasok
01-01-2020 s/d 31-03-2020
produk ayam yang telah dipotong
dan marinasi pada gerai-gerai
Perseroan di Kota Medan
PT Ciomas adisatwa memasok
Sejak tanggal
daging ayam potong pada penandatanganan perjanjian
seluruh gerai-gerai Perseroan
dan akan terus berlangsung
selama tidak dihentikan oleh
para pihak.

Berikut merupakan perjanjian IFA masing-masing gerai Perseroan:
No.

Nama Gerai

1.

Gerai Lippo Plaza
Kendari

2.

Gerai Silondae
Kendari

3.

Gerai Thamrin Plaza
Medan

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Lokasi
Lippo Plaza Kendari Lt.1,
Jl. MT. Haryono No.61-63
Kendari
Jl. Abdullah Silondae No.121
Kendari

Thamrin Plaza Lt.7,
Jl. Thamrin 75-R,
Kelurahan Sei Rengas II,
Medan
Yuki Plaza,
Gerai Yuki Simpang Plaza
Jl. Sisingamangaraja No.77
Medan
Medan
Medan Mall, Lot 32, Lt.1,
Gerai Medan Mall
Jl. MT Haryono
Medan
Suzuya Plaza Marelan,
Gerai Medan Marelan
Jl. Marelan Raya, Tanah 600
Medan
Medan Fair Plaza A-2, Lt.1,
Gerai Plaza Medan Fair
Jl. Gatot Subroto No.1
Medan
Binjai Supermall,
Gerai Binjai Supermall
Jl. Soekarno Hatta No.14
Sumatera Utara
Epicentrum,
Gerai
Mall
Epicentrum
Jl. Dr. Mansyur LK VIII-98
Boulevard Medan
Medan
Texas City Check In,
Gerai City Check In Medan
Jl. Stasiun Kereta Api
Medan
Jl. Brigjen Zein Hamid
Gerai Zein Hamid Medan
Medan
Maju Bersama Supermarket, Jl.
Gerai Merak Jingga Medan
Merak Jingga No.8
Medan
Manhattan Times Square
Gerai
Manhattan
Times
Jl. Gatot Subroto 215
Square Medan
Medan
Simpang Krakatau,
Gerai Bukit Barisan Medan
Jl. Krakatau Simpang Bukit
Barisan, Medan
Mesra Indah Mall, Lt. Dasar,
Gerai Mesra Mall Samarinda Jl. KH. Abdul Kholid No.42,
Samarinda
Food Court Lt.2,
Gerai
Mall
Lembuswana Lembuswana Mall,
Samarinda
Jl. S. Parman, M. Yamin,
Samarinda
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Tanggal Mulai
Perjanjian

Tanggal Berakhirnya
Perjanjian

18-02-2016

18-02-2026

-

05-09-2028

16-08-2008

15-08-2028

21-12-2009

20-12-2029

28-01-2015

27-01-2025

-

09-09-2026

10-10-2004

10-10-2024

10-10-2007

09-10-2027

20-11-2010

19-11-2030

-

21-10-2026

-

30-06-2020

-

12-05-2024

13-10-2017

12-10-2037

28-12-2018

28-12-2038

01-04-2014

31-03-2024

23-11-2001

23-11-2021

No.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.

Nama Gerai

Lokasi

Kompleks Mal Lembuswana, Ruko
Blok E No.20-21,
Jl. S. Parman, Samarinda
Samarinda Square Lt. Dasar,
Gerai Mall Samarinda
Jl. M Yamin, Gunung Kelua,
Samarinda Ulu, Samarinda
Jl. Gereja No.40
Gerai Gereja Padang
Padang
Plaza Bukittinggi,
Gerai Bukittinggi
Jl. Ahmad Yani No.1
Bukittinggi, Sumatera Barat
Simpang Flamboyan
Gerai Pahlawan Pontianak
Jl. Pahlawan No.1
Pontianak
A. Yani Mega Mall Lt. Dasar,
Gerai Mega Mall Pontinak
Unit B6-11,
Jl. Ahmad Yani Pontianak
Panakukkang
Mall
Lt.1,
Gerai Panakkukang
Panakukkang Complex, Makassar
Mitra Plaza, Lt. Dasar & Lt.2,
Gerai Mitra Plaza Banjarmasin Jl. Pangeran Antasari No.1,
Banjarmasin
Duta Mall Banjarmasin Lt.1, Blok
B-15 & B-16,
Gerai Duta Mall Banjarmasin
Jl. Ahmad Yani KM2
Banjarmasin
Q-Mall, UG 02 UF 02,
Jl. Ahmad Yani Km.36,8
Gerai Q-Mall Banjarbaru
Banjarbaru,
Kalimantan Selatan
Citra Plaza Lt.2,
Gerai Citra Plaza Pekanbaru Jl. Pepaya No.78
Pekanbaru
Suzuya Plaza,
Gerai Bagan Batu
Jl. Jenderal Sudirman,
Bagan Batu, Rokan Hilir, Riau
Balikpapan Superblok,
Jl. Jend. Sudirman
Gerai Balikpapan
Komplek
BSB
Balikpapan,
Balikpapan
Gerai Jenderal Sudirman Jl. Jenderal Sudirman No.1
Manado
Manado
Mega Mas Manado Unit 05, Lt.
Dasar, Mega Mas,
Gerai Mega Mall Manado
Jl. Pierre Tendean Boulevard
Manado
CitiMart Bitung,
Gerai Citi Mart Bitung
Jl. Jend. Yos Sudarso 6A
Bitung, Sulawesi Utara
Paris
Department
Store
Kotamobagu,
Gerai Kotamobagu
Jl. A. Dampe Dolot No.1
Kotamobagu, Sulawesi Utara
Sakura Mart,
Gerai Sakura Mart Amurang
Amurang, Sulawesi Utara
Gerai Kapten Muslim Medan Jl. Kapten Muslim No. 71, Medan
Gerai Ruko
Samarinda

Lembuswana
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Tanggal Mulai
Perjanjian

Tanggal Berakhirnya
Perjanjian

29-07-2006

29-07-2026

-

11-09-2025

01-08-2001

01-08-2021

15-08-2007

14-08-2027

-

27-04-2021

23-02-2005

23-02-2025

01-12-2002

01-12-2022

-

30-06-2020

07-04-2007

06-04-2027

25-02-2006

25-02-2026

-

30-06-2020

17-04-2011

16-04-2031

09-09-2009

08-09-2029

11-12-2001

11-12-2021

30-01-2004

30-01-2024

-

30-06-2020

09-03-2010

08-03-2030

-

31-07-2024

22-12-2016

22-12-2036

6.

KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap sebagai berikut:
No.

Luas
(M2)

Lokasi

Sertifikat

Terdaftar
Atas Nama

Jangka Waktu
(s/d tanggal)

Nilai Buku
(Rp juta)

TANAH DAN BANGUNAN
Jl. Kampung Melayu,
Kel. Melayu,
Kec. Banjarmasin Tengah,
Banjarmasin
Jl. Letda Sujono,
Kel. Tembung,
Kec. Medan Denai,
Medan
Jl. MH Thamrin,
Kel. Panunggangan,
Kec. Pinang,
Kota Tangerang

1.

2.

3.

136

HGB No. 945
Tgl 24-04-2008

Perseroan

24-09-2030

651

781

HGB No. 1
Tgl 08-05-201

Perseroan

01-10-2030

100

3.225

HGB No. 232
Tgl 26-07-1995

Perseroan

25-07-2035

5.128

Penggunaan aset tetap Perseroan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan.
Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup
terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas
tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut:
No.

Nomor
BPKB

Merk/
Type

Model

Tahun

No. Polisi

Terdaftar
Atas Nama

1.

J-04128288

Mitsubishi

DELIVERY VAN

2012

B9234PCF

Perseroan

2.

F-34798

Mitsubishi

DELIVERY VAN

2008

B9551OP

Perseroan

3.

E-7015987

Mitsubishi

BT WAGON

2007

BA8196AF

Perseroan

4.

9899268

Mitsubishi

BT WAGON

1991

BK8085LE

Perseroan

5.

F-1897130

Mitsubishi

BOX

2008

BK8614CD

Perseroan

6.

A-1830951

Isuzu

DELVAN

1989

BK9527LE

Perseroan

7.

C-46279

Mitsubishi

DELVAN

2008

BK9840LJ

Perseroan

8.

E-3641844

Mitsubishi

DELVAN

2002

BM8572TA

Perseroan

9.

H-04634448

Mitsubishi

PICK UP

2010

DA9057CB

Perseroan

10.

H-06175802

Mitsubishi

BOX

2010

DB8212AR

Perseroan

11.

B-0200961

Mitsubishi

B WAGON

2001

DB8908AU

Perseroan

12.

I-06159790

Mitsubishi

BOX

2011

DD8566IF

Perseroan

13.

J-06379534

Mitsubishi

PICK UP BOX

2013

DT9714FE

Perseroan

14.

J-06379569

Mitsubishi

PICK UP BOX

2012

DT9727FE

Perseroan

15.

C-2787167

Mitsubishi

DELVAN

2002

KB9674AE

Perseroan

16.

J-04888354

Mitsubishi

BOX

2012

KT8205MS

Perseroan
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Keterangan
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020

No.

Nomor
BPKB

Merk/
Type

Model

Tahun

No. Polisi

Terdaftar
Atas Nama

17.

H-03899773

Honda

MOTOR (SOLO)

2010

BK3405LAA

Perseroan

18.

H-03899774

Honda

MOTOR (SOLO)

2010

BK3408LAA

Perseroan

19.

C-340488

Honda

MOTOR (SOLO)

2002

B4653MO

Perseroan

20.

C-3405310

Honda

MOTOR (SOLO)

2002

B4697MO

Perseroan

21.

K-04050792

Honda

MOTOR (SOLO)

2013

B6240PWL

Perseroan

22.

K-04050797

Honda

MOTOR (SOLO)

2013

B6373PWL

Perseroan

23.

K-04050775

Honda

MOTOR (SOLO)

2013

B6412PWK

Perseroan

24.

K-04050791

Honda

MOTOR (SOLO)

2013

B6417PWK

Perseroan

25.

C-6798752

Honda

MOTOR (HONDA)

2003

B6810PIT

Perseroan

7.

Keterangan
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020
Diasuransikan
sd 31-12-2020

STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini merupakan struktur kelompok usaha Perseroan:

Lisa Muchtar merupakan Pengendali Perseroan. Pemegang Saham Perseroan memiliki hubungan
kekeluargaan dimana Lisa Muchtar dan Husni Muchtar merupakan saudara kandung.
8.

PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Akta No.2 tanggal 4 Desember 2019 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di
Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum,
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0368872 tanggal
5 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini
diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris Independen

:
:

Aryanto T
Joseph Basri

Direksi
Direktur Utama
Direktur 		

:
:

Arriola Arthur Raphael
Radino Miharjo
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Sesuai dengan Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh
RUPS. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir
1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar.
Sesuai dengan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar, Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan
diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung
sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak
RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum
masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
KOMISARIS DAN DIREKSI
Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan, 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 RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
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 pembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau
Keputusan RUPS.
Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dilihat secara lebih rinci pada Bab
XIV.
Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris:
DEWAN KOMISARIS
Aryanto T, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, umur 65 Tahun. Beliau menamatkan pendidikan
menengah atas di SMA Budaya Jakarta pada tahun 1973. Beliau menjabat
sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2019.
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau pernah menjabat beberapa
posisi sebagai berikut:
2019 - sekarang
1989 - sekarang
1988 - 1989
1974 - 1988

:
:
:
:

Komisaris Utama, PT Cipta Selera Murni
Wiraswasta
PT Kemenangan
Salesman, PT Air Mancur
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Joseph Basri, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, umur 57 Tahun. Beliau menamatkan pendidikan
menengah atas di SMA Paulus Jakarta. Beliau menjabat sebagai Komisaris
Independen Perseroan sejak tahun 2019.
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau pernah menjabat
beberapa posisi sebagai berikut:
2019 - sekarang
2019 - sekarang
2014 – 2018
2012 – 2014
2006 - 2011
2000 - 2005
1991 - 1998
1990 - 1991
1987 - 1989
1984 - 1986

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Direktur Utama, PT Cahaya Kencana Lestari
Komisaris, PT Cipta Selera Murni
Land Broker & Konsultan
Direktur Utama, PT Meds Spa
Land Broker & Konsultan
Marketing, PT Asia Trade Point Futures
Chairman, PT Sapta Panca Graha
Marketing Manager, PT Hasil Karya Perdana
Sales & Marketing, PT Duta Kimia
Sales Representative, PT Dwi Citra Pratama

DIREKSI
Arriola Arthur Raphael, Direktur Utama
Warga Negara Singapura, umur 61 Tahun. Beliau menamatkan pendidikan
menengah pertama di Commonwealth Secondary School, Singapura pada tahun
1975. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau pernah menjabat beberapa
posisi sebagai berikut:
2017 - sekarang
2010 - 2016
1984 - 2009
1981 – 1983

:
:
:
:

Direktur Utama, PT Cipta Selera Murni
Direktur Operasional, PT Cipta Selera Murni
Operasional Manager, PT Cipta Selera Murni
Store Manager, Bowater Food Systems
Singapore

Radino Miharjo, Direktur
Warga Negara Indonesia, umur 45 Tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana
Akutansi di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1997. Beliau menjabat
sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.
Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi
sebagai berikut:
2019 - sekarang :
2005 - 2019
:
2004 - 2005

:

2000 - 2004

:

1997 - 2000

:

Direktur, PT Cipta Selera Murni
Finance & Accounting, Manager,
PT Cipta Selera Murni
Accounting Manager,
PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
Compliance Officer Manager,
PT Centra Lingga Perkasa
Auditor Senior Manager,
Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan
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Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan
penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
Perseroan telah mengadakan rapat Komisaris bersama Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Belum terdapat
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2018, hal ini dikarenakan Aryanto T dan Joseph
Basri selaku Komisaris Utama dan Independen berlaku efektif pada tanggal 4 Desember 2019.
Perseroan telah mengadakan rapat Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang
wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Belum terdapat pelaksanaan tugas dari
Radino Miharjo selaku Direktur di tahun 2018, dikarenakan pengangkatan berlaku efektif pada tanggal
4 Desember 2019.
Besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Remunerasi
Dewan Komisaris
Direksi

30 September
2019
2018
1.854
1.598

31 Desember
2017

2018
1.656

1.167

2016
1.826

Dasar penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan
oleh RUPS. Dasar penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi
pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam
kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan
etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam
rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite
Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur
Independen.
Tujuan penerapan GCG Perseroan adalah:
•
Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan;
•
Menciptakan komitmen untuk menjalankan usaha sesuai dengan etika bisnis yang baik, transparan
dan patuh pada peraturan;
•
Meningkatkan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri;
•
Adanya manajemen risiko yang baik;
•
Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; dan
•
Meningkatkan imej perusahaan yang baik.
SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.046/OL-CSM/DIR/XII/19 tanggal 13 Desember 2019 tentang
Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan mengangkat Ronald Budiono Latief sebagai
Sekretaris Perusahaan.
Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web
Perseroan;
b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
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4.

c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan
lainnya.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Peraturan OJK No.35/2014.
Dalam rangka peningkatan kompetensi, Corporate Secretary Perseroan berencana akan mengikuti
training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.
Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:
Nama
: Ronald Budiono Latief
Jabatan
: Sekretaris Perusahaan
Alamat
: Jl. Cikini Raya No. 60A
Jakarta Pusat, 10330
Indonesia
Telepon
: (021) 314 0411
E-mail
: texas@texaschicken.co.id
Riwayat Pekerjaan sekretaris perusahaan Perseroan, sebagai berikut:
Tahun
November 2019 – Sekarang
Februari 2012 – April 2019
November 2012 – Maret 2019
Oktober 2010 – September 2011
Januari 2006 – Desember 2010
Januari 2001 – Desember 2005
Oktober 1998 – Desember 200

Jabatan
Sekretaris Perusahaan
Direktur
Direktur
General Manager
General Manager
Business Development Manager
Marketing Manager

Nama Perusahaan
PT Cipta Selera Murni Tbk
PT Ecia Egun
PT Royal Sukses Boga
PT Trinity Ria Sarana
Drago La Brasserie
PT Cipta Selera Murni
PT Mandala Inter Grafika

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang disyaratkan dalam
Peraturan OJK No.34/2014. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Tanpa Mengadakan Rapat
Dewan Komisaris tanggal 5 Februari 2020, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi
adalah sebagai berikut:
Ketua			
: Joseph Basri, Komisaris Independen
Anggota		 : Aryanto T, Komisaris Utama
Anggota		
: Asrul Setiawan, Supervisor Human Resources Development
Riwayat Pekerjaan Joseph Basri selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:
2019 - sekarang
Direktur Utama, PT Cahaya Kencana Lestari
2019 - sekarang
Komisaris, PT Cipta Selera Murni
2014 – 2018
Land Broker & Konsultan
2012 – 2014
Direktur Utama, PT Meds Spa
2006 - 2011
Land Broker & Konsultan
2000 - 2005
Marketing, PT Asia Trade Point Futures
1991 - 1998
Chairman, PT Sapta Panca Graha
1990 - 1991
Marketing Manager, PT Hasil Karya Perdana
1987 - 1989
Sales & Marketing, PT Duta Kimia
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Riwayat Pekerjaan Aryanto T selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:
2019 - sekarang
Komisaris Utama, PT Cipta Selera Murni
1989 - sekarang
Wiraswasta
1988 - 1989
PT Kemenangan
1974 - 1988
Salesman, PT Air Mancur
Riwayat Pekerjaan Asrul Setiawan selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:
2017 - sekarang
Supervisor Human Resources Development, PT Cipta Selera Murni
1999 – 2017
Human Resources Development Senior Officer, PT JFE Shoji Steel Indonesia
1997 – 1999
Staff IT, PT JFE Shoji Steel Indonesia
Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Tujuan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris
dan Direksi dengan sistem remunerasinya;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi penyusunan kriteria seleksi dan prosedur
nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan memberikan rekomendasi tentang jumlah
anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengusulkan besaran remunerasi, yang selanjutnya
diajukan oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara yang sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 13 Desember 2019, tugas dan
tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
a.

b.
c.
d.

Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai:
1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
2) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk
disampaikan kepada Direksi
Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau
penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan
kepada RUPS.
Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada
Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan
cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, prestasi kerja
individual, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang
Perseroan.

Secara umum, pelaksanaan peran Komite Nominasi dan Remunerasi yang terkait dengan pemberian
dukungan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris yang efektif adalah sebagai berikut:
a. Hubungan dengan Unit Audit Internal
Unit Audit Internal merupakan sumber daya Perseroan yang melaksanakan fungsi audit internal
dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan. Keberadaan unit
kerja ini memberikan dukungan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan
peran pengawasan. Hubungan ini akan lebih meningkatkan independensi Unit Audit Internal dalam
memberikan nilai tambah bagi pencapaian keberhasilan Perseroan.
b. Hubungan dengan Direksi
Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan komunikasi dengan Direksi mengenai masalah yang
terkait dengan:
1) penyusunan program pengembangan kemampuan anggota Direksi;
2) tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan
dan kinerja Perseroan;
3) target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi.
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c.

d.

Ketaatan
1) Melakukan kajian berkala atas kebijakan Perseroan dan prosedur yang ada terhadap ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, ketentuan benturan kepentingan (conflict of interest), serta
pedoman perilaku (code of conduct).
2) Memastikan kecukupan atas prosedur remunerasi dan nominasi yang diterbitkan dan dijalankan
Perseroan.
3) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang upaya penerapan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Perseroan termasuk kepatuhan Direksi dalam
menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada dan kebijakan internal.
Corporate Governance
Komite Nominasi dan Remunerasi mengusahakan agar Perseroan mengikuti kaidah-kaidah hukum
yang berlaku, melaksanakan kegiatan operasionalnya atas dasar praktik-praktik bisnis yang sehat
dan beretika serta melakukan kontrol yang efektif terhadap adanya benturan kepentingan (conflict
of interest) dan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Perseroan.

Adapun penerapan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai
dengan Peraturan OJK No.34/2014.
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam 4 (empat) bulan. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite
Nominasi dan Remunerasi sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi.
KOMITE AUDIT
Struktur Komite Audit
Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK
No.55/2015. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Tanpa Mengadakan Rapat Dewan Komisaris
Perseroan tanggal 27 Februari 2020, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:
Ketua		
Anggota		
Anggota		

: Joseph Basri, Komisaris Independen
: Annisa Wulandari
: Retno Dwi Utami

Riwayat Pekerjaan Joseph Basri selaku Ketua Komite Audit, sebagai berikut:
2019 - sekarang
Direktur Utama, PT Cahaya Kencana Lestari
2019 - sekarang
Komisaris, PT Cipta Selera Murni
2014 – 2018
Land Broker & Konsultan
2012 – 2014
Direktur Utama, PT Meds Spa
2006 - 2011
Land Broker & Konsultan
2000 - 2005
Marketing, PT Asia Trade Point Futures
1991 - 1998
Chairman, PT Sapta Panca Graha
1990 - 1991
Marketing Manager, PT Hasil Karya Perdana
1987 - 1989
Sales & Marketing, PT Duta Kimia
Riwayat Pekerjaan Annisa Wulandari selaku Anggota Komite Audit, sebagai berikut:
2016 – Sekarang
Operational Supervisor, PT Cipta Swadaya Murni
2013 – 2016
Business Development Staff, PT Cipta Selera Murni
2012 – 2013
Administrasi Risk Management, Bank BTPN
Riwayat Pekerjaan Retno Dwi Utami selaku Anggota Komite Audit, sebagai berikut:

2015 – Sekarang
2012 – 2015
2011 – 2012
2008 – 2010

Legal Senior, PT Cipta Swadaya Murni
Staf Legal, PT Cipta Selera Murni
Customer Service, PT MNC Sky Vision
Personal Assitant, PT Manulife Indoensia
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Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit
Sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 13 Desember 2019, tugas dan tanggung jawab
Komite Audit adalah sebagai berikut:
1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik
dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan
informasi keuangan Perseroan;
2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan kegiatan Perseroan;
3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen
dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang
didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa
5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh
Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan; dan
9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 bulan, dengan
tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada
pelaksanaan Rapat Komite Audit sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Audit.
Adapun penerapan tugas dan tanggung jawab Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan
OJK No.55/2015.
UNIT AUDIT INTERNAL
Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam
Peraturan OJK No.56/2015. Piagam Audit Internal Perseroan ditetapkan bersama oleh Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tanggal 13 Desember 2019 dan Perseroan telah menunjuk Azkarani
selaku Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 047/OL-CSM/
DIR/XII/19 pada tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Unit Audit Internal. Piagam Unit Audit
Internal ini menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan audit internal.
Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal dalam Piagam Audit Internal telah sesuai dengan POJK
56/2015, yaitu sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai
dengan kebijakan Perusahaan;
melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,
operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada
semua tingkat manajemen;
membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan
Dewan Komisaris;
memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan;
bekerja sama dengan Komite Audit;
menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
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Sistem Pengendalian Internal
Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap
manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam
meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif
dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional pada kantor pusat
Perseroan dan masing-masing cabang gerai di daerah.
Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas
sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir
risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian
internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:
a. Penyusunan pedoman Good Corporate Governance (GCG);
b. Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat
pada Perseroan;
c. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
d. Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;
Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak
menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk risiko lainnya. Namun, Manajemen Perseroan
memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.
Upaya Pengelolaan Risiko
Upaya pengelolaan risiko yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut ini:
1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
Direksi dan Dewan Komisaris berperan aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko
Perseroan untuk memastikan kelangsungan hidup Perseroan yang sehat.
2.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko
Dalam menjalankan kebijakan Manajemen Risiko perseroan selalu memperhatikan prinsip kehatihatian dan Good Corporate Governance (GCG)

3.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko
Proses pengendalian risiko senantiasa dilakukan Perseroan mulai dari awal hingga akhir dengan
membentuk fungsi-fungsi yang membantu memastikan kebijakan, prosedur dan control berjalan
sebagaimana mestinya.

4.

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
Perseroan menyadari bahwa untuk menjalankan Manajemen Risiko yang baik, system pengendalian
internal menjadi hal yang penting agar kontinuitas proses dapat terus dipertahankan dalam kondisi
optimal

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR)
Perusahaan memiliki program Corporate Social Responsibility atau CSR secara rutin dilaksanakan
untuk mempromosikan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat disekitar. Program ini merupakan
program yang strategis dan efektif bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Berikut merupakan program CSR yang pernah diselenggarakan oleh Perseroan:
1.
2.
3.
4.
5.

Mendonasikan sisa uang kembalian yang didapat dari gerai-gerai Perseroan untuk pembangunan
fasilitas air di sekolah yang terletak di pedalaman Kalimantan.
Selalu mengundang anak yatim disekitar gerai baru yang akan dibuka.
Mendukung acara donor darah di lingkungan sekitar gerai secara rutin dengan memberikan sponsor
berupa uang ataupun makanan.
Membantu korban bencana alam di Indonesia. Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan pakaian
layak pakai.
Membantu karyawan yang terkena bencana alam, terutama banjir.
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Struktur Organisasi Perseroan

9.

SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan
dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan
berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas
sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan
kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.
Komposisi Karyawan
Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, status
kepegawaian dan usia sampai dengan 30 September 2019 adalah sebagai berikut:
Perseroan
Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian
Keterangan
Tetap
Tidak Tetap
Jumlah

30 September
2019
424
328
752

2018
477
331
808

31 Desember
2017
431
551
982

2016
512
545
1057

2018
168
147
140
22
477

31 Desember
2017
35
198
161
37
431

2016
39
271
164
38
512

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai tetap berdasarkan jenjang usia
Keterangan
<30
31-40
41-50
>50
Jumlah

30 September
2019
151
122
123
28
424

Sumber: Perseroan
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Komposisi pegawai tetap berdasarkan jenjang pendidikan
Keterangan
>SMA
SMA
<SMA
Jumlah

30 September
2019
19
405
0
424

2018
25
452
0
477

31 Desember
2017
25
406
0
431

2016
28
484
0
512

2018
130
103
244
477

31 Desember
2017
135
114
182
431

2016
159
140
213
512

30 September
2019
326
4
94
424

2018
369
5
103
477

31 Desember
2017
311
6
114
431

2016
366
6
140
512

30 September
2019
135
150
76
63
0
424

2018
178
159
78
62
0
477

31 Desember
2017
246
112
51
22
2
431

2016
317
122
48
25
2
512

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai tetap berdasarkan jenjang jabatan
Keterangan
Manajer, Supervisor
Staf
Non-staf
Jumlah

30 September
2019
121
94
209
424

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai tetap berdasarkan Aktivitas Utama
Keterangan
Operator
Marketing
Staf
Jumlah

Sumber: Perseroan
Komposisi pegawai berdasarkan Lokasi
Keterangan
Jawa
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
Papua
Jumlah
Sumber: Perseroan

Jumlah karyawan Perseroan mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2017 sebanyak 75 orang
disebabkan Perseroan menutup gerai-gerai yang dianggap tidak memiliki performa yang diinginkan.
Pada tahun 2018, Perseroan mengurangi jumlah karyawan sebanyak 174 orang disebabkan Perseroan
menutup gerai-gerai yang dianggap tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada 30 September
2019, karyawan tetap Perseroan mengalami penurunan sebanyak 56 orang akibat Perseroan menutup
kembali gerai-gerai yang dianggap tidak memiliki performa yang diinginkan dari 49 gerai pada
31 Desember 2018 menjadi 46 gerai pada 30 September 2019.
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Entitas Anak
Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian
Keterangan
Tetap
Tidak Tetap
Jumlah

30 September
2019
40
20
60

2018
45
23
68

31 Desember
2017
44
48
92

2016
50
55
105

2018
8
17
16
4
45

31 Desember
2017
3
17
20
4
44

2016
5
27
15
3
50

2018
0
45
0
45

31 Desember
2017
0
44
0
44

2016
0
50
0
50

2018
19
5
21
45

31 Desember
2017
22
7
15
44

2016
20
11
19
50

2018
38
2
5
45

31 Desember
2017
35
2
7
44

2016
37
2
11
50

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai tetap berdasarkan jenjang usia
Keterangan
<30
31-40
41-50
>50
Jumlah

30 September
2019
5
15
16
4
40

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai tetap berdasarkan jenjang pendidikan
Keterangan
>SMA
SMA
<SMA
Jumlah

30 September
2019
0
40
0
40

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai tetap berdasarkan jenjang jabatan
Keterangan
Manajer, Supervisor
Staf
Non-staf
Jumlah

30 September
2019
15
5
20
40

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai tetap berdasarkan Aktivitas Utama
Keterangan
Operator
Marketing
Staf
Jumlah

30 September
2019
33
2
5
40

Sumber: Perseroan
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Komposisi pegawai tetap berdasarkan Lokasi
Keterangan
Jawa
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
Papua
Jumlah

30 September
2019
40
0
0
0
0
40

2018
45
0
0
0
0
45

31 Desember
2017
44
0
0
0
0
44

2016
50
0
0
0
0
50

Sumber: Perseroan

Jumlah karyawan Entitas Anak mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2017 sebanyak 13 orang
disebabkan Entitas Anak ingin memangkas biaya gaji & tunjangan untuk efisiensi kinerja keuangan
Entitas Anak. Pada tahun 2018, Entitas Anak mengurangi jumlah karyawan sebanyak 24 orang
disebabkan Perseroan menutup gerai-gerai yang dianggap tidak memiliki performa yang diinginkan.
Pada 30 September 2019, jumlah karyawan Entitas Anak mengalami penurunan akibat dari bagian
persiapan Entitas Anak untuk menutup 3 gerai yang terletak di Jawa Barat.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai pegawai yang memiliki keahlian
khusus. Tenaga kerja yang ada dengan kompetensi dan kinerja yang mumpuni mendukung peningkatan
kinerja Perseroan.
Tenaga Asing
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki tenaga kerja asing
sebagai berikut:
No.
1.

Nama
Arriola Arthur
Raphael

Warga Negara
Jabatan
No.ITAS
Singapura
Direktur Utama 2C11AF1240-T
Perseroan

Masa Berlaku
5 Maret 2019
s.d. 5 Maret
2020

No.Paspor
E5094767H

Masa Berlaku
24 Agustus
2015 s.d. 26
Oktober 2020

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan
Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program
kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi
karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program
tersebut adalah sebagai berikut:
•
Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
•
Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
•
Tunjangan Hari Raya;
•
Fasilitas pengganti transportasi;
•
Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
•
Tunjangan lembur; dan
•
Seragam.
Serikat Pekerja
Perseroan memiliki serikat pekerja bernama Serikat Pekerja Texas Chicken Indonesia (SPTCI) yang
dibentuk oleh karyawan Perseroan yang telah mengikuti peraturan ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan
untuk melakukan pendampingan jika ada konflik antara perusahaan dan karyawan.
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Kesejahteraan Sosial Karyawan
Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya
antara lain dengan beberapa cara sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Mengadakan Family Gathering setahun sekali untuk mempererat hubungan antar karyawan dan
direksi;
Mengadakan Monthly Member Meeting setiap 3 bulan sekali untuk level operation manager
kebawah dengan agenda diskusi operasional juga untuk mempererat hubungan antar karyawan;
Mengadakan outing secara rutin yang di khususkan untuk karyawan kantor pusat; dan
Perseroan memberikan dana rekreasi untuk karyawan yang tersebar diseluruh gerai Perseroan di
Indonesia untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk keperluan rekreasi

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perseroan dan Entitas Anak selalu berkomitmen dalam pengembangan sumber daya manusia antara
lain dengan beberapa cara sebagai berikut:
1.
2.
3.

Mengadakan training internal ketika ada pengenalan materi baru dari Franchisor Texas Chicken di
Amerika Serikat ke setiap karyawan di setiap wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia
Mengadakan store training di Medan yang diselenggarakan secara khusus untuk karyawan baru
sebelum dikirim ke gerai-gerai yang membutuhkan
Mengadakan training sistem jaminan halal oleh manajemen Perseroan setiap setahun sekali untuk
semua gerai di Indonesia yang diwakili oleh store manager per wilayah

10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN
DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat 1 (satu) perkara perdata dan 1 (satu) perkara
hubungan industrial yang melibatkan Perseroan. Perkara-perkara tersebut secara material tidak
mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasional Perseroan serta keadaan keuangan Perseroan
dan bukan perkara yang melibatkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Selain perkaraperkara tersebut, Perseroan tidak terlibat dalam perkara lainnya baik dalam lingkup perdata, pidana,
kepailitan, hubungan industrial, tata usaha negara, perselisihan perpajakan, perkara arbitrase maupun
sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun dan juga tidak terdapat somasi terhadap Perseroan
yang berpotensi menjadi perkara. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat
dalam perkara-perkara pada badan peradilan dan arbitrase.
Tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana, kepailitan, hubungan industrial, tata usaha negara,
perpajakan, perkara arbitrase maupun sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun yang
melibatkan Entitas Anak dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Entitas Anak,
dan tidak terdapat somasi terhadap Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak yang
berpotensi menjadi perkara.
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Berikut ini adalah keterangan ringkas mengenai perkara-perkara yang dihadapi Perseroan:
No.
1.

Nomor Perkara
Perkara pada Pengadilan Negeri
Kelas 1 A Lubuk Pakam di bawah
Roll Perkara 186/Pdt.G/2018/PNLbp

Jenis
Perkara
Wanprestasi

Kedudukan
Perseroan
Penggugat

Perseroan dan Tergugat terikat
dalam perjanjian sewa menyewa
kios/ruangan yang digunakan untuk
restoran pada suatu bangunan
komersial milik Tergugat, dan
Perseroan telah membayar lunas
biaya sewa untuk seluruh masa
sewa atas kios/ruangan tersebut.
Dalam masa sewa, bangunan
tersebut mengalami kebakaran
sehingga Perseroan tidak dapat
melaksanakan
kegiatannya.
Berdasarkan perjanjian sewa
menyewa,
terdapat
klausula
yang mewajibkan Tergugat untuk
membangun kembali bangunan
komersial tersebut jika terjadi
peristiwa force majeure dan
selama pembangunan kembali
gedung, biaya sewa dan masa
sewa tidak diperhitungkan. Dalam
perjanjian sewa menyewa diatur
pula bahwa apabila Tergugat
tidak juga membangun kembali
bangunan yang rusak akibat force
majeure maka perjanjian sewa
menyewa dinyatakan berakhir, dan
Tergugat akan mengembalikan
seluruh biaya sewa untuk masa
sewa yang belum dinikmati
Perseroan.
Tergugat
belum
membangun kembali bangunan
komersial tersebut dan juga tidak
mengembalikan sisa uang sewa
kepada
Perseroan
sehingga
Perseroan mengajukan gugatan
wanprestasi terhadap Tergugat.
2.

Perkara
pada
Pengadilan
Hubungan
Industrial
pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
di bawah Roll Perkara 132/PdtSus-PHI/2019/PN.JKT.PST

Pemutusan
Hubungan
Kerja

Tergugat

Nilai Tuntutan/ Perkara
Kerugian Materil
Rp.2.142.279.976,00

Menang pada Tingkat
Pengadilan Negeri.

Kerugian Immateril
(Moril)
Rp.1.000.000.000,00

Menang pada Tingkat
Pengadilan Tinggi.

Upah yang harus
diterima Penggugat
Rp.1.110.093.000,00

Gugatan Pengugat
dikabulkan sebagian.

THR yang harus diterima
Penggugat
Rp.16.008.300,00

Penggugat merupakan karyawan
yang telah diberhentikan oleh
Perseroan. Penggugat tidak puas
atas
pemberhentian
tersebut
dan melakukan gugatan kepada
Perseroan untuk menuntut ganti
rugi atas pemberhentian tersebut.

Premi Iuaran BPJS
Kesehatan Penggugat
Rp.4.480.000,00
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Keterangan

Perkara ini sedang
dalam proses Kasasi.

Perkara ini sedang
dalam proses Kasasi.

11. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK
Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.

1.

Nama Entitas Anak

PT Cipta Global Selera

Persentase
Kepemilikan
Tahun
Status
Perseroan Penyertaan Operasional
(%)
Kepemilikan Langsung
Rumah Makan 2005
88
2005
Beroperasi
Kegiatan
Usaha

Tahun
Pendirian

Kontribusi
terhadap
Pendapatan
Perseroan
5,80%

PT Cipta Global Selera (“CGS”)
Riwayat Singkat
CGS berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.12 tanggal
6 Juni 2005 dibuat dihadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, yang
telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan
No.C-17221 HT.01.01.TH.2005 tanggal 21 Juni 2005, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No.3183/BH.09.05/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 30 Desember 2005,
Tambahan No.13464.
Anggaran dasar CGS yang dimuat dalam Akta Pendirian No.12 tanggal 6 Juni 2005 tersebut, telah
mengalami perubahan, dengan perubahan pada tahun 2008 dalam rangka untuk disesuaikan dengan
ketentuan UUPT, tanpa merubah struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham, sebagaimana
dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.108 tanggal
30 April 2008 dibuat dihadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-31727.AH.01.02.
Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No.65 tanggal 12 Agustus 2008, Tambahan No.14666. Terakhir, anggaran dasar CGS diubah dalam
rangka menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 yang dimuat dalam Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham No.01 tanggal 7 Januari 2020 dibuat dihadapan Harra Mieltuani
Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, yang telah mendapat persetujuan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0009824.AH.01.02.
Tahun 2020 tanggal 4 Februari 2020 (“Akta CGS No.01 tanggal 7 Januari 2020”).
Perseroan memulai investasinya di Entitas Anak pada tahun 2005. Kegiatan usaha utama Entitas Anak
saat ini adalah dibidang jasa restoran sebagai pemegang hak waralaba Texas Chicken. Sampai dengan
tanggal 30 September 2019, Entitas Anak mengoperasikan 5 gerai yang terletak di Jawa Barat. Pada
saat prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak hanya mengoperasikan 2 gerai yang terletak di Jawa Barat.
Entitas Anak dan Perseroan telah menandatangani Texas Chicken Subfranchise Agreement
(International) tanggal 28 Juni 2005, yang diubah dengan Addendum Perjanjian Waralaba Lanjutan
tanggal 29 Juni 2010, dan Addendum Kedua Perjanjian Waralaba Lanjutan tanggal 29 Juni 2015,
semuanya dibuat di bawah tangan, mengenai pemberian hak kepada Entitas Anak untuk membuka dan
mengoperasikan gerai-gerai Texas Chicken pada lokasi tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan tertulis untuk membuka gerai baru dari Perseroan, dan berlaku sampai dengan tanggal 29
Juni 2020.
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Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Berdasarkan Akta CGS No.01 tanggal 7 Januari 2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CGS
adalah sebagai berikut:
1.
2.

Maksud dan tujuan CGS:
Restoran;
Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CGS dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:
Restoran:
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh
bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di
tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan
dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/
rumah makan dari instansi yang membinanya (KBLI 56101).
Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya:
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian
lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah (KBLI 46319).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CGS sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.01 tanggal 3 September 2007 dibuat
dihadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Bekasi, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat
di dalam database Sisminbakum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat
No.W8-HT.01.10-1976 tanggal 11 September 2007, dan telah diberitahukan kepada Kantor Pendaftaran
Perusahaan Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2008, adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan Disetor Penuh
PT Cipta Selera Murni
PT Global Mitra Lestari
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp500,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Rp )
20.000.000
10.000.000.000
13.200.000
1.800.000
15.000.000
5.000.000

6.600.000.000
900.000.000
7.500.000.000
2.500.000.000

%

88,00
12,00
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi CGS adalah sebagaimana dimuat dalam Akta CGS No.01 tanggal
7 Januari 2020, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0064945
tanggal 4 Februari 2020, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

:
:
:

Aryanto Tanyadjaja
Fenny Sugono
Martha Indria

:

Arriola Arthur Raphael

Direksi
Direktur		
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Ikhtisar Data Keuangan Penting
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang
dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan MRI pada periode 3 (tiga)
bulan yang berakhir tanggal 30 September 2019 dan 2018 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan keuangan per tanggal dan untuk periode 9 (sembilan)
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori
Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Santoso, CPA,
laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang
ditandatangani oleh Santoso, CPA, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
& Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA, dan laporan
keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan opini tanpa
modifikasian, yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA.
Laporan Posisi Keuangan
(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas

30 September
2019
11.720
2.531
9.189

2018
11.651
1.782
9.869

31 Desember
2017
13.280
2.535
10.744

2016
13.479
2.669
10.809

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Pendapatan bersih
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Laba sebelum pajak penghasilan
Laba tahun berjalan
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan

30 September
2019
2018
9.008
12.262
(3.760)
(5.027)
5.248
7.235
(528)
(830)
(563)
(797)
(680)
577

2018
15.446
(6.370)
9.076
(1.213)
(1.169)
875

31 Desember
2017
18.604
(7.275)
11.329
174
77
65

2016
19.541
(7.598)
11.942
679
443
260

Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan
Laporan posisi keuangan per tanggal 30 September 2019 dibandingkan dengan laporan posisi
keuangan per tanggal 31 Desember 2018
Aset per tanggal 30 September 2019 meningkat sebesar Rp68 juta atau 0,59% dari Rp11.651 juta per
tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp11.720 juta per tanggal 30 September 2019. Peningkatan ini
terutama disebabkan oleh kenaikan piutang pihak berelasi sebesar Rp416 juta atau sebesar 8,08%.
Liabilitas per tanggal 30 September 2019 meningkat sebesar Rp749 juta atau 42,02% dari Rp1.782 juta
per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp2.531 juta per tanggal 30 September 2019. Peningkatan ini
terutama disebabkan oleh kenaikan utang akrual sebesar Rp443 juta atau sebesar 74,15% yang terdiri
dari pembayaran royalti dan gaji & tunjangan.
Ekuitas per tanggal 30 September 2019 menurun sebesar Rp680 juta atau 6,89% dari Rp9.869 juta
per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp9.189 juta per tanggal 30 September 2019. Penurunan ini
terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh Perseroan selama periode tersebut.
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Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laporan posisi
keuangan per tanggal 31 Desember 2017
Aset per tanggal 31 Desember 2018 menurun sebesar Rp1.629 juta atau 12,26% dari Rp13.280 juta
per tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp11.651 juta per tanggal 30 September 2019. Penurunan ini
terutama disebabkan oleh penutupan gerai Perseroan pada bulan Juli 2018 yaitu gerai yang terletak di
Bandung Indah Plaza yang dinilai tidak memberikan keuntungan kepada Perseroan.
Liabilitas per tanggal 31 Desember 2018 menurun sebesar Rp753 juta atau 29,72% dari Rp2.535 juta
per tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp1.782 juta per tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini
terutama disebabkan oleh utang akrual yang telah dibayar Perseroan sebesar Rp377 juta atau 38,72%.
Ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 menurun sebesar Rp875 juta atau 8,15% dari Rp10.744 juta
per tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp9.869 juta per tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini
terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh Perseroan selama periode tersebut.
Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan laporan posisi
keuangan per tanggal 31 Desember 2016
Aset per tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp199 juta atau 1,47% dari Rp13.479 juta
per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp13.280 juta per tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini
terutama disebabkan oleh turunnya uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp577 juta atau
34,35%.
Liabilitas per tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp134 juta atau 5,02% dari Rp2.669 juta
per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp2.535 juta per tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini
terutama disebabkan oleh turunnya utang usaha sebesar Rp392 juta atau 50,60%.
Ekuitas per tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp65 juta atau 0,60% dari Rp10.809 juta
per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp10.744 juta per tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini
terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh Perseroan selama periode tersebut.
Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain
Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September
2019 dibandingkan dengan laporan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30
September 2018
Pendapatan bersih untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2019 menurun
sebesar Rp3.254 juta atau 26,54% dari Rp12.262 juta per tanggal 30 September 2018 menjadi Rp9.008
juta per tanggal 30 September 2019. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pengunjung mall
secara signifikan, tempat Perseroan menempatkan salah satu gerai yang menyebabkan turunnya
penjualan gerai Perseroan di mal tersebut.
Beban pokok penjualan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2019
menurun sebesar Rp1.267 juta atau 25,20% dari Rp5.027 juta per tanggal 30 September 2018 menjadi
Rp3.760 juta per tanggal 30 September 2019. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penjualan yang
dialami Perseroan selama periode tersebut, hal ini menyebabkan pembelian bahan baku yang dibeli
Perseroan mengalami penurunan.
Rugi bersih tahun berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2019
menurun sebesar Rp234 juta atau 29,36% dari rugi Rp797 juta per tanggal 30 September 2018 menjadi
rugi Rp563 juta per tanggal 30 September 2019. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penjualan
yang dialami Perseroan selama periode tersebut.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
Pendapatan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menurun sebesar
Rp3.158 juta atau 16,97% dari Rp18.604 juta per tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp15.446 juta
per tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan oleh penutupan gerai yang dianggap tidak
menguntungkan Perseroan dari 6 gerai pada tahun 2017 menjadi 5 gerai pada tahun 2018.
Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menurun sebesar
Rp905 juta atau 12,44% dari Rp7.275 juta per tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp6.370 juta per
tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penjualan Perseroan pada periode
tersebut.
Rugi bersih tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menurun
sebesar Rp1.246 juta atau 1615,74% dari laba bersih sebesar Rp77 juta per tanggal 31 Desember 2017
menjadi rugi Rp1.169 juta per tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya
penjualan Perseroan secara signifikan pada periode tersebut.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016
Pendapatan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar
Rp937 juta atau 4,80% dari Rp19.541 juta per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp18.604 juta per
tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan oleh pergantian manajemen mal, tempat gerai
Perseroan berada. Kegiatan operasional yang dijalankan oleh pengelola mal tidak berdampak positif
yang menyebabkan turunnya pengunjung.
Beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar
Rp324 juta atau 4,26% dari Rp7.598 juta per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp7.275 juta per
tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan/Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penjualan
Perseroan pada periode tersebut.
Laba bersih tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menurun
sebesar Rp366 juta atau 82,59% dari Rp443 juta per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp77 juta
per tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan Perseroan mengalami
penurunan dan meningkatnya biaya operasional terhadap gerai yang tidak mencapai target penjualan.
Biaya operasional yang dimaksud adalah biaya sewa gerai tersebut.
12. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Sejak awal berdirinya, PT Cipta Selera Murni (CSM) merupakan pemegang franchise Texas Chicken yang
memiliki franchise agreement yang beroperasi di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
CSM didirikan tahun 1983 sebagai master franchise pertama untuk wilayah Indonesia dari Church’s
Chicken, restaurant chain ayam terbesar ketiga di dunia dari Amerika Serikat. Gerai Texas Chicken
pertama dibuka di Pintu Besi Plaza, Jakarta pada 1984. Texas Chicken dikenal sebagai penyedia
restoran cepat saji terkemuka di Indonesia yang memiliki banyak keunggulan dibanding kompetitor
dibidangnya. Sehingga pada tahun 1996, gerai ke-50 Texas Chicken berhasil dibuka di Melawai,
Jakarta Selatan. Per tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan 46
gerai. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan 37 gerai
Texas Chicken yang terdiri dari 35 gerai dioperasikan oleh Perseroan dan 2 gerai dioperasikan oleh
Entitas Anak yang tersebar diseluruh Indonesia.
Perseroan memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang restoran (rumah makan) cepat saji dan
sebagai importir bumbu atau bahan dasar yang digunakan untuk menunjang kelangsungan operasional
Perseroan. Perseroan juga memiliki kegiatan usaha pendukung yang mencakup usaha perdagangan
besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, elektronik konsumen, perlengkapan stereo, konsol
video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan
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sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper,
karpet dan sebagainya.
Perseroan memiliki satu entitas anak, yaitu CGS, yang didirikan tahun 2005. CGS juga memiliki
kegiatan usaha dalam bidang restoran (rumah makan) cepat saji, importir bumbu dan konsultasi dalam
bidang restoran. Akan tetapi CGS lebih fokus pada gerai-gerai yang berada di Pulau Jawa, sampai pada
prospektus ini diterbitkan, CGS memiliki total 2 gerai yang tersebar di Pulau Jawa. Sedangkan geraigerai yang dikelola dibawah Perseroan tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Jenis Produk:
Perseroan melalui gerai-gerainya menyediakan berbagai varian menu makanan dan minuman yang
dikategorikan sebagai berikut:
Menu Utama

-

Menu Tambahan

Menu Pencuci Mulut

Minuman

Original chicken
Spicy chicken
French fries
Honey butter biscuit
Mashed potatoes
Coleslaw
Mixed salad
Chicken soup
Liver
Gizzard
Spicy rice
White rice
Fried rice
Potato cutlets
Chicken chunks
Sphaghetti
Chicken tender spicy
Chicken tender original
Mexicana burger
Tex Supreme burger
Classic burger
Mexicana wrap
Tex wrap
Tender wrap
Zest crunch burger
Zest crunch wrap
Spicy burger
Classic burger
Ice cream sundae
Pudding
Shortcake
Ice cream cone
Air mineral
Soft drinks
Minuman botol
Minuman panas

13. PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK
Perseroan meyakini bahwa Perseroan harus terus menerus mempertahankan kualitas dan keamanan
produknya untuk mempertahankan pangsa pasar Perseroan. Pengendalian kualitas produk Perseroan
dimulai pada saat pemilihan bahan baku.
Bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi terlebih dahulu dianalisa untuk mengetahui
apakah bahan baku tersebut telah sesuai ketentuan dan standar yang dimiliki oleh Perseroan dan Cajun
- dan telah mengacu kepada standar yang berlaku di Indonesia. Setelah memasuki tahapan produksi,
produk akan diuji kembali secara periodik untuk memastikan konsistensi kualitas dan keamanannya.
Pengendalian kualitas produk dilakukan oleh tim Quality Control yang dimiliki Perseroan. Untuk
karyawan Quality Control, Perseroan melakukan pelatihan khusus kepada tim yang ditunjuk; sehingga
mampu memastikan produk tetap memenuhi standar kualitas yang telah disepakati.
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14. BAHAN BAKU UTAMA DAN PEMASOK
Bagian pembelian adalah salah satu kunci pengadaan dan pembelian barang dan bahan baku yang
diperlukan di Perseroan. Bahan yang dibeli oleh Purchasing dan digunakan di seluruh gerai Perseroan
harus melalui beberapa proses pengujian seperti : kualitas, spesifikasi produk, sertifikasi food safety
dan Halal dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Divisi Quality Assurance, Research &
Development dan Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh MUI.
Dalam mengontrol bahan baku yang aman dan harga yang kompetitif, bagian pembelian melakukan
beberapa proses seleksi vendor, melakukan bidding harga, dan kontrak harga yang dapat mengontrol
food cost dan supply secara periodik dan sepanjang tahun yang sudah disetujui oleh pemilik waralaba,
dalam hal ini Cajun. Volatilitas harga bahan baku yang dibeli Perseroan berkisar antara 3 – 5%. Hal
ini disebabkan oleh pergerakan valuta asing yang dapat mempengaruhi harga bahan baku yang dibeli
Perseroan.
Bahan baku sangat menentukan kualitas dari produk yang disajikan oleh Perseroan, khususnya pada
bahan baku utama yang digunakan untuk meningkatkan kualitas rasa dari produk Texas Chicken.
Beberapa jenis produk yang dibeli adalah produk dengan standar yang telah ditentukan oleh Cajun
seperti bumbu khas Texas Chicken, yakni:
1. Marinate Mix atau bumbu yang digunakan untuk proses marinasi
2. Battermix atau adonan yang digunakan pada tahap penggorengan khusus untuk ayam original
3. Zesty battermix atau adonan yang digunakan pada tahap penggorengan khusus untuk ayam pedas
4. Hot & spicy breader atau bumbu tambahan yang digunakan pada proses marinasi khusus untuk
ayam pedas
Bumbu khas Texas Chicken ini dibeli Perseroan dari pemasok lokal sebagai pihak ketiga, bumbu
khas tersebut diimpor oleh pemasok langsung dari pemilik merek Texas Chicken untuk tetap menjaga
kerahasiaan dan originalitas dari Texas Chicken. Selain itu bahan baku lokal utama dibeli dengan
proses seleksi dan bidding kontrak seperti ayam potong broiler yang dibeli oleh Perseroan dari
PT Ciomas Adisatwa dan CV Sahabat Kita sebagai pemasok utama. Perseroan membeli bahan baku
utama sekitar 60% dari PT Ciomas Adisatwa, sekitar 36% dari CV Sahabat Kita, dan sisanya sekitar
4% dari pemasok lainnya yang juga telah disetujui oleh Franchisor. Dilihat dari besarnya pembelian
Perseroan dari kedua pemasok utama, yakni PT Ciomas Adisatwa dan CV Sahabat Kita, serta kerja
sama yang telah dijaliin sejak lama, dapat dikatakan bahwa Perseroan sangat bergantung pada pemasok
tersebut. Adapun, Perseroan telah menyiapkan alternatif pemasok lain, seperti PT Sierad Produce Tbk.
dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk,, untuk mengurangi risiko dalam hal adanya halangan yang
berkaitan dengan pemasok utama tersebut, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti
keterbatasan pasokan tetap dapat diantisipasi untuk sementara waktu oleh Perseroan demi menjaga
kelangsungan bisnis utama Perseroan dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan.
Purchasing juga melakukan proses pembelian equipment, packaging box, chemical, pakaian seragam
dan sebagainya dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Cajun, Internal Quality Assurance dan
departemen development.
Perseroan melakukan diskualifikasi atau larangan ke supplier apabila melakukan pelanggaran yang
merugikan atau membahayakan perseroan. Sebagai contoh : mengirimkan produk yang rusak atau tidak
sesuai standar dan membahayakan pelanggan. Perseroan dalam operasional sehari-hari menjunjung
tinggi integritas sesuai dengan nilai-nilai inti dari Perseroan.
15. MANAJEMEN PERSEDIAAN
Perseroan memiliki gudang pusat yang terletak di Cikokol, Tangerang dimana gudang tersebut
menyimpan persediaan bahan baku beku terutama ayam potong, bahan baku penunjang lainnya serta
kemasan yang akan dikirim ke gerai-gerai yang terletak diluar pulau Jawa. Pengiriman ayam potong
broiler fresh yang sudah dibekukan ke gerai-gerai yang terletak di Kalimantan dan Sulawesi dilakukan
dengan menggunakan jasa ekspedisi via laut. Sedangkan pengiriman ayam ke gerai-gerai di Sumatera,
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dilakukan secara langsung menggunakan armada distribusi yang dimiliki dan dikelola oleh Perseroan.
Sedangkan untuk gerai yang ada di kota Medan, ayam potong broiler segar yang sudah dibekukan akan
dikirim langsung dari rumah potong ayam ke gerai Perseroan. Untuk bahan baku penunjang lainnya
semua akan disimpan di gudang pusat Perseroan sebelum didistribusikan ke seluruh gerai Perseroan
di Indonesia.
Perseroan mengimplementasikan sebuah sistem manajemen persediaan yaitu dengan menghitung
keperluan seminggu x 20% - saldo akhir pada setiap gerai Perseroan. Pengiriman dari gudang ke
gerai masing- masing dilakukan setiap seminggu sekali di hari dan jam tertentu berdasarkan daerah.
Beberapa bahan baku penunjang diperoleh dari pemasok lokal atau supermarket terdekat oleh masingmasing gerai dimana barang yang diperoleh harus memiliki label halal dalam memenuhi persyaratan
sertifikasi halal yang telah diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2007. Perseroan juga
melakukan stok opname setiap harinya di setiap gerai untuk memastikan persediaan gerai.
16. PROSES PRODUKSI
Texas Chicken menyajikan banyak varian menu yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia.
Produk utama dari Perseroan adalah ayam goreng dengan resep asli Texas Chicken. Dalam menyajikan
produk dengan kualitas terbaik, ayam goreng Texas Chicken melewati beberapa tahap proses produksi
yang mengedepankan aspek kebersihan dan higienitas. Berikut adalah tahapan-tahapan produksi
ayam goreng yang disajikan oleh Perseroan:
A. Tahap Penerimaan
Perseroan secara khusus menempatkan tim Quality Control di rumah potong ayam yang ditugaskan
untuk meninjau ayam potong broiler dengan kondisi fresh yang sudah memenuhi standar. Pengecekan
yang dilakukan meliputi berat, suhu, bentuk potongan maupun mutu dari ayam potong broiler tersebut.
Kemudian, setelah dilakukan persetujuan dari tim Quality Control, ayam dipotong menjadi beberapa
bagian oleh petugas cutting. Pemasok ayam utama Perseroan adalah PT Ciomas Adisatwa dan CV
Sahabat Kita.
B. Tahap Persiapan
Ayam yang sudah dipotong kemudian di marinasi dengan bumbu resep asli Texas Chicken, garam dan
air dingin dengan suhu tertentu selama lebih dari 10 jam di rumah potong ayam. Hal ini merupakan
standar yang diterapkan oleh Texas Chicken agar bumbu dapat meresap dengan sempurna sebelum
dimasak. Setelah proses marinasi selesai, air marinasi dibuang dan ayam ditiriskan. Proses ini
merupakan salah satu tahapan paling penting dalam menjaga kualitas ayam yang akan disajikan, oleh
karena itu Perseroan sangat mendepankan aspek kebersihan dalam tahap persiapan ini.
C. Tahap Pengiriman
Ayam kembali dihitung oleh tim Quality Control Texas Chicken sesuai dengan pesanan yang diterima
dari restoran-restoran Texas Chicken yang tersebar diseluruh Indonesia. Pada tahap ini ayam yang
siap dikirim dimasukkan ke dalam plastik khusus masing-masing sebanyak 2 ekor dan disesuaikan
dengan kategorinya masing-masing dengan suhu yang telah ditentukan. Kemudian, ayam yang sudah
ada didalam plastik, dimasukkan ke dalam box cooler sebelum dikirim dengan mobil pendingin ataupun
armada laut agar tetap dalam kualitas dan kondisi terbaik langsung ke gerai-gerai Perseroan yang
tersebar di seluruh Indonesia, maupun ke gudang pusat yang terletak di Cikokol, Tangerang.
D. Tahap Penerimaan
Ketika sampai di tujuan, ayam dihitung kembali oleh petugas masing-masing restoran. Dan ayam potong
broiler yang sudah siap dimasak dan dijual disimpan di chiller untuk menjaga kualitas dan standar yang
ditetapkan.
E. Tahap Penggorengan
Perseroan memilih untuk menggunakan ayam potong broiler yang fresh, maka tahap penyimpanan di
chiller tidak boleh lebih dari 5 hari. Ayam yang disimpan di chiller kemudian diolesi tepung sesudah dan
sebelum direndam ke adonan khas Texas Chicken sebelum dimasukkan ke penggorengan. Kemudian
ayam ditiriskan dan diletakan di rak pemajang tidak lebih dari 1 jam dengan suhu kurang lebih 60°C
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agar ayam yang sudah digoreng tetap dalam kondisi terbaik sebelum disajikan ke pengunjung gerai.
Tahap penggorengan ini langsung dilakukan di setiap gerai Perseroan.
17. PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK
Perseroan gencar mengeluarkan menu baru sebagai varian dalam penyajian ke pelanggan-pelanggan
yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelum menetapkan produk baru sebagai menu tetap Perseroan,
menu tersebut akan melalui proses uji coba penjualan ke pasar atau yang disebut LTO (Limited Time
Offer) selama 2 sampai 3 bulan. Jika penjualan sukses maka menu tersebut akan diulang dalam
program LTO mendatang oleh Perseroan.
Akan tetapi, Perseroan tidak pernah mengeluarkan biaya untuk pengembangan dan inovasi produk dalam
3 (tiga) tahun terakhir. Seluruh biaya ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk pengembangan
dan inovasi produk baru ditanggung oleh pemasok bahan baku Perseroan.
18. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN
Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban, dan harga
penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang
dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha,
pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan
menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau
kondisi keuangan masa datang yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.
19. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual
20. WARALABA TEXAS FRIED CHICKEN
Perjanjian IFA memuat syarat dan ketentuan, antara lain, mengenai periode, pembaharuan atau
perpanjangan perjanjian serta keadaan yang dapat menyebabkan pengakhiran perjanjian atau
pemutusan hak Perseroan sebelum tanggal berakhir yang telah ditetapkan. Saat ini, setiap gerai
memiliki masing masing IFA dengan jangka waktu perjanjian selama 20 tahun dan dapat diperpanjang
untuk setiap jangka waktu 10 tahun kemudian dengan kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi, dan masingmasing IFA Perseroan tersebut masih berlaku. Dalam IFA, Perseroan diharuskan untuk mematuhi
standar merek tertentu yang ditetapkan oleh Cajun sehubungan dengan bisnis waralaba.
Untuk gerai yang telah berdiri sebelum IMUFDA ditandatangani, Perseroan diwajibkan untuk membayar
biaya waralaba kepada Franchisor sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan jumlah
masing-masing periode pembayaran sebesar 4% (empat persen) dari total penjualan sebelum dikurangi
pajak.
Untuk gerai-gerai yang akan didirikan setelah IMUFDA ditandatangani, maka berlaku ketentuan bahwa
Perseroan wajib membayar biaya royalti sebesar 5% (lima persen) dari total penjualan sebelum dikurangi
pajak, Marketing Assistance Fee sebesar 1% (satu persen) dari total penjualan, biaya pembukaan gerai
baru sebesar USD 25.000 untuk 20 tahun atas setiap gerai restoran baru (“Biaya Pembukaan Gerai
Baru”), serta apabila gerai baru tersebut diperpanjang, maka biaya perpanjangan atas pembukaan
gerai baru tersebut adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pembukaan Gerai Baru untuk
jangka waktu perpanjangan selama 10 tahun.
CGS sebagai pemegang hak sub lisensi Perseroan hanya berkewajiban membayar biaya waralaba
kepada Franchisor sebesar 3% (tiga persen) dari total penjualan CGS sebelum dikurangi pajak. Adanya
selisih biaya waralaba sebesar 1% (satu persen) ini merupakan kebijakan yang diberikan Franchisor
kepada CGS dalam rangka untuk mendukung pengembangan gerai-gerai CGS di wilayah Jawa Barat
khususnya Bandung dan sekitarnya yang telah dituangkan dalam IFA gerai-gerai CGS.
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21. PEMASARAN
Salah satu elemen penting dari kegiatan usaha Perseroan adalah strategi pemasaran. Strategi
pemasaran Perseroan fokus kepada aspek-aspek penting yang terletak dalam perilaku konsumen
dan kondisi ekonomi. Perseroan memiliki strategi pemasaran yang bertujuan meningkatkan brand
awareness dan penjualan Perseroan baik dalam skala nasional maupun lokal. Berikut merupakan
beberapa strategi pemasaran yang telah dilakukan Perseroan:
a. Meningkatkan kegiatan pemasaran dengan terus melakukan promosi-promosi khususnya di media
sosial (seperti instagram, facebook dan twitter) dan media cetak.
b. Meningkatkan saluran penjualan dengan menjalin kerjasama dengan online food aggregator. Hal
ini juga dapat mempermudah pelanggan setia dalam menjangkau produk-produk Perseroan.
c. Restrukturisasi menu agar fokus pada produk-produk unggulan, yakni ayam goreng original dan
spicy.
d. Memperkuat promosi “It’s crunch time”, sebagai motto pemasaran Perseroan.
e. Reimaging gerai yang lebih modern untuk menarik pelanggan.
Perseroan melakukan kegiatan seperti survei pasar, pemasangan banner dan billboard, serta pemberian
paket-paket pada waktu dan jam tertentu, misalnya pada saat bulan puasa dan jam diantara makan
siang dan malam. Pemasangan banner dan spanduk juga dilakukan di restoran/gerai. Sedangkan
untuk aktivitas pemasaran yang menggunakan billboard, umumnya diletakkan di lokasi-lokasi strategis.
Perseroan memiliki divisi pemasaran tersendiri yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan
keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar,
data pesaing dan implementasi strategi pemasaran serta menganalisa mengenai perubahan yang
diperlukan. Divisi pemasaran juga aktif memasarkan produk-produk Perseroan melalui sosial media
dan juga melalui pameran dan acara-acara lainnya.
22. RESTORAN/GERAI
Perseroan memiliki beberapa standar khusus yang telah ditetapkan oleh Franchisor dalam hal ini Cajun
dalam pembukaan maupun renovasi gerai. Hal ini menyangkut pada pemilihan tema, warna, material
dan pedoman-pedoman penting lainnya yang akan dikonsultasikan dan disetujui oleh Franchisor
sebelum proses pembukaan dan renovasi gerai Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Berikut adalah keterangan mengenai konsep-konsep gerai yang diterapkan oleh Perseroan:
Keterangan
Tahun Operasional
Jumlah gerai (per 30 September 2019)

Texas Chicken
1983
46
Lokasi gerai Perseroan sebagian besar terletak di mall dan
sisanya tersebar di stand alone, food court dan inline.
250 m2
80-110

Lokasi gerai
Rata-rata luas gerai
Rata-rata kapasitas tempat duduk

Perseroan terus meningkatkan jumlah restoran terutama di daerah-daerah dengan tingkat perekonomian
dan tingkat densitas penduduk yang baik. Lokasi restoran dan gerai Perseroan tersebar di 13 provinsi di
Indonesia. Perseroan tidak hanya bersaing dengan restoran fast food tetapi juga dengan restoran lokal
dan internasional yang bergerak dalam segmen layanan makanan serta delivery service. Perseroan
yakin bahwa lokasi yang tepat merupakan kunci agar dapat bersaing secara efektif.
Mayoritas restoran berada di dalam pusat perbelanjaan maupun di daerah perumahan dengan lalu
lintas yang ramai. Penurunan jumlah gerai yang dimiliki Perseroan dari 2016 sejumlah 60 gerai
menjadi sejumlah 46 gerai pada 30 September 2019 mengalami penurunan karena adanya penutupan
gerai-gerai yang tidak menghasilkan kinerja yang positif. Berikut adalah perkembangan jumlah yang
dioperasikan oleh Perseroan:
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Keterangan
Total

30 September
2019
46

2018
49

31 Desember
2017
54

2016
60

Berikut ini adalah perkembangan penjualan kotor yang diperoleh dari masing-masing wilayah geografis
lokasi gerai Perseroan sejak periode 31 Desember 2016 hingga 30 September 2019
Keterangan
Jawa
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
Total

30 September
2019
2018
20.346
33.175
68.668
68.738
33.924
38.522
32.501
33.973
155.439
174.408

2018
41.612
86.490
50.574
48.871
227.547

31 Desember
2017
53.579
93.778
45.359
53.290
246.007

2016
60.251
91.400
43.257
56.650
251.559

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengoperasikan 35 gerai yang tersebar di wilayah
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, sedangkan Entitas Anak mengoperasikan 2 gerai yang terletak di
wilayah Jawa.
Berikut ini merupakan lokasi restoran dan gerai Perseroan dan Entitas Anak pada saat prospektus ini
diterbitkan:

23. PROSPEK USAHA
Kondisi Makroekonomi
Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak ke-empat di dunia dengan jumlah populasi
mencapai lebih dari 265 juta penduduk pada tahun 2018. Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat
mendorong melajunya perekonomian seperti sumber daya alam dan manusia yang memadai, dukungan
pemerintah melalui kebijakan yang diterbitkan terutama di bidang investasi dan bertumbuhnya penduduk
usia produktif. Pada tahun 2018, Indonesia merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, dengan
USD 1.022,45 miliar atau sekitar 35% dari total PDB negara-negara ASEAN. Sedangkan dikategori
dunia, perekonomian Indonesia berada diposisi ke-16. Selain itu, pada tahun 2018, pertumbuhan PDB
Indonesia ada pada angka 5,20% lebih cepat dari pertumbuhan PDB dunia, yakni 3,60%. Berdasarkan
PDB per kapita, Indonesia pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 8,10% dari tahun 2016
menjadi sekitar Rp56.000,00.
Pada kuartal I 2019, pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman mencapai 6,77%. Angka
tersebut lebih cepat dari pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,07% pada periode yang sama. Hal ini
membuat kontribusi sektor makanan dan minuman sebesar 6,35% terhadap PDB nasional. Hal tersebut
didukung oleh sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan permintaan domestik yang tinggi.
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Tinjauan Sektor
Tingkat konsumsi daging unggas di Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Pada tahun 2018, penduduk Indonesia mengkonsumsi hampir 2 juta ton daging unggas atau 65%
dari total konsumsi daging di Indonesia. Konsumsi daging unggas di Indonesia bahkan melebihi
rata-rata konsumsi volume pada negara-negara muslim di dunia. Hal ini disebabkan akibat besarnya
manfaat yang ditawarkan oleh daging ayam untuk kualitas kesehatan seperti tingginya protein & fosfor
yang dikandung, mencegah keroposnya tulang dan baik untuk jantung. Daging ayam juga menjadi
pilihan utama yang halal bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim.
Berdasarkan data pada OECD, tahun 2018, konsumsi daging ayam di Indonesia mencapai 7,57 kg per
kapita dengan pertumbuhan 2,70% rata-rata pertumbuhan majemuk tahunan dari tahun 2014 sampai
2018.
Meningkatnya konsumsi daging unggas di Indonesia juga disebabkan karena turunnya harga rata-rata
daging ayam per kg nya menjadi Rp34.050,00 atau turun sekitar 12% dari harga rata-rata pada tahun
2017 karena subsidi dari pemerintah. Selain itu, pertumbuhan signifikan produksi lokal untuk daging
ayam khususnya ayam broiler sebesar 9,60% rata-rata pertumbuhan majemuk tahunan dari tahun 2015
- 2018 menjadi sekitar 2.1 juta ton. Untuk semakin meningkatkan produksi lokal dari peternak ayam di
Indonesia, pemerintah memperkerjakan sekitar 17.000 tenaga ahli untuk memberikan pelatihan kepada
peternak ayam.
Dari sisi persaingan, saingan utama daging ayam, yakni daging sapi telah banyak mendapatkan
kesulitan impor yang mengakibatkan harga daging sapi sulit dijangkau oleh semua pihak.

88

Grafik Konsumsi Daging Unggas di Tahun 2018
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Sumber: OECD, FAO, World Bank

Tinjauan Restoran Cepat Saji di Indonesia
Bisnis kuliner di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam kurun beberapa tahun
terakhir. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menunjukkan bahwa masyarakat
Indonesia menghabiskan sekitar 50 miliar US dolar di sektor restoran, tumbuh lebih dari 8% rata-rata
pertumbuhan majemuk tahunan dari tahun 2015. Sedangkan pengeluaran masyarakat Indonesia pada
restoran cepat saji pada tahun 2017 sekitar 2.5 miliar US dolar. Menjamurnya jumlah restoran cepat
saji di Indonesia diakibatkan oleh gaya hidup masyarakat Indonesia yang sibuk, terutama di kota-kota
besar membuat restoran dengan penyajian yang praktis dan dapat dijangkau oleh semua kalangan di
Indonesia menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia, bisnis restoran siap saji diperkirakan untuk tumbuh 15% - 18% dipenghujung tahun 2019.
Pada tahun 2018, 4 dari 5 restoran cepat saji paling digemari di Indonesia adalah restoran cepat saji
yang menyajikan daging ayam sebagai menu utama nya dengan total lebih dari 70 juta pengunjung.
Texas Chicken
Texas Chicken yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak secara keseluruhan memiliki total 37 gerai,
yang tersebar di kota-kota besar dan kecil diseluruh Indonesia. Texas Chicken menjadi merek restoran
cepat saji unggulan di Indonesia. Pada tahun 2018, Texas termasuk dalam kategori 10 besar restoran
yang paling banyak dikunjungi di wilayah Jabodetabek, dengan jumlah mencapai 1.6 juta pengunjung.
Gerai yang unik dan modern, layanan yang memuaskan dan menu yang variatif menjadi keunggulan
dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang ingin menikmati makanan cepat saji. Texas
Chicken mempunyai variasi makanan yang beragam dan tidak monoton, seperti bumbu khas Indonesia
yang dipadukan dengan ayam goreng khas Texas Chicken dan makanan khas Indonesia lainnya sebagai
hidangan sampingan. Lokasi gerai-gerai Texas yang tersebar di pulau-pulau besar Indonesia, seperti
Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi membuat Texas memiliki keunggulan kompetitif tersendiri
untuk menarik pengunjung, tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, melainkan di daerah terpencil
yang masih berkembang.

89

Pelanggan
(dalam jutaan)

Top 10 restaurants in Jabodetabek

Restoran
Sederhana

KFC

McDonald's

Pizza Hut

Solaria

A&W

D'Cost

Hoka Hoka Bent

Texas Fried
Chicken

Es Teler 77

Sumber: Roy Morgan Research

Faktor-faktor diatas, seperti kondisi makroekonomi Indonesia yang mendukung dengan pertumbuhan
yang signifikan, tinjauan sektor mengenai besarnya konsumsi daging unggas di Indonesia, dan pesatnya
pertumbuhan restoran cepat saji di Indonesia, sangat mendukung laju Perseroan dalam menjalankan
bisnisnya di bidang restoran cepat saji. Dengan merek dagang Texas Chicken yang sudah terkenal di
Indonesia dan basis pelanggan setia Perseroan yang sudah besar, maka dalam melakukan ekspansi
bisnis kedepannya, kinerja Perseroan dipercaya akan meningkat dan lebih baik dari tahun-tahun
sebelumnya. Perseroan juga sudah mulai melakukan ekspansi dengan menggandeng beberapa online
aggregator agar produk-produk Perseroan dapat dijangkau lebih mudah oleh para penggemar setianya.
Perseroan juga akan terus mendedikasikan sumber dayanya dalam upaya meningkatkan platform
media sosial sebagai salah satu ujung tombak Perseroan dalam menumbuhkan loyalitas merek yang
mendalam di para pelanggannya.
Kedepannya, Perseroan juga akan memfokuskan lini bisnis nya ke wilayah-wilayah yang dianggap
memiliki potensi besar yang belum dijamah oleh para kompetitornya, yakni di Pulau Sumatera,
Kalimantan dan Sulawesi. Kedepannya, pertumbuhan bisnis Perseroan juga sangat dipengaruhi dengan
bertambahnya jumlah gerai Perseroan di tempat-tempat strategis dan juga ditopang dengan produkproduk yang kaya akan cita rasa dan variasi menu yang beragam. Selain bergantung pada kondisi
pasar di Indonesia dan produk-produk yang dihasilkan, Perseroan juga menekankan pada pentingnya
sumber daya manusia yang berada dibawah naungan Perseroan sebagai salah satu faktor penggerak
utama bagi kemajuan bisnis Perseroan. Karyawan Perseroan diharapkan untuk mengambil inisiatif dan
keputusan yang dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan.
24. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI
Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak
yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.
Untuk setiap transaksi dengan pihak Afiliasi:
1. yang telah diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran, transaksi tersebut telah
dilakukan secara wajar;
2. yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, transaksi tersebut akan
dilaksanakan secara wajar termasuk penjelasan mengenai prosedur yang telah atau akan diambil
untuk meyakinkan bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan secara wajar.
Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan
syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga dan perjanjianperjanjian afiliasi tersebut dari waktu ke waktu dilakukan perpanjangan. Berikut ini merupakan transaksi
Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:
Keterangan
PT Cipta Swadaya Murni
Lisa Muchtar

Sifat dari hubungan
Memiliki kesamaan pemegang saham
Pemegang saham
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Sifat dari transaksi
Sewa
Utang lain-lain untuk kegiatan operasi

Pada tanggal 30 September 2019, 30 September 2018, 31 Desember 2018, 2017, 2016, Perseroan
mengadakan transaksi dengan pihak Afiliasi dengan rincian saldo sebagai berikut:
30 September
2019
2018

Keterangan
Utang lain-lain
Kesamaan manajemen kunci
PT Cipta Swadaya Murni
Pemegang Saham
Lisa Muchtar
Subjumlah
Persentase terhadap jumlah liabilitas

2018

31 Desember
2017

2016

7.150

7.952

7.608

9.249

9.249

1.550
8.700
11%

1.550
9.502
10%

1.550
9.158
9,26%

2.564
9.249
14,69%

2.564
11.813
15%

25. ASURANSI
Perseroan dalam menjalankan usahanya telah mengadakan perjanjian pertanggungan asuransi
sebagai berikut:
Tipe
Pertanggungan

No.

Penanggung

No.Polis

1.

PT Asuransi FPG
Indonesia (leader), PT
KSK Insurance Indonesia
(member),
PT Asuransi Mitra
Pelindung Mustika
(member),
PT Sompo Insurance
Indonesia (member),
PT Avrist General
Insurance (member)

FPG.12.0109.20.00485

PT KSK Insurance
Indonesia

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FPG.12.0103.20.00001

Property All Risk
Business
Interruption

FPG.12.0153.20.00249
FPG.12.0153.20.00252

Earthquake

FPG.35.1212.19.00229

Money Insurance
(Cash In Transit)

FPG.35.1212.19.00228

Money Insurance
(Cash In Safe)

1BD02251901118

Asuransi Kendaraan
Bermotor

1BD02261900168

Jangka
Waktu

Nilai Pertanggungan
Rp117.210.000.000,Rp210.040.553.117,-

31-12-2019
sd
31-12-2020

Rp28.710.000.000,Rp58.102.102.430,50
Rp43.940.000.000,Rp925.000.000,Rp1.390.000.000,
Rp89.000.000,-

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan perusahaan asuransi tidak memiliki hubungan
Afiliasi.
26. KEUNGGULAN KOMPETITIF
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif guna
menghadapi persaingan didalam bisnis restoran, yaitu mencakup sebagai berikut:
Kondisi ekonomi Indonesia yang mendukung pasar restoran cepat saji dan besarnya peluang
ekspansi di wilayah-wilayah Indonesia yang belum dijamah oleh para kompetitor Perseroan
Saat ini Indonesia berada di bawah rata-rata produk domestic bruto (“PDB”) per kapita dimana
negara-negara lain di Asia Tenggara (seperti Malaysia dan Thailand) serta Tiongkok telah mengalami
pertumbuhan konsumsi yang signifikan dalam sektor restoran dan rekreasi. Perseroan optimis
akan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat akan memberikan dorongan positif bagi
pertumbuhan sektor restoran, terutama dari tingginya pertumbuhan konsumsi dari kelas menengah
di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi tren tersebut diharapkan dapat berperan dalam mendukung
pertumbuhan Perseroan kedepannya. Hal ini disertai dengan fokus Perseroan pada kualitas makanan
serta variasi menu yang terus disempurnakan dengan target pada konsumen kelas menengah.
Jaringan outlet nasional dengan pengakuan merek yang kuat dan sejarah 34 tahun di Indonesia
Luasnya jangkauan gerai restoran Perseroan diharapkan dapat melayani basis konsumen yang luas
dan mendukung strategi pertumbuhan Perseroan kedepan.
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Perseroan mulai memfokuskan pembukaan gerai pada beberapa daerah baru terutama di kota dengan
produk regional domestik bruto yang meningkat seperti Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Pekanbaru
dan Manado, dimana penduduk kota tersebut biasanya telah lama terekspos oleh promosi maupun
pemasaran produk-produk Perseroan di iklan TV nasional namun hingga kini belum mendapatkan akses
ke gerai Perseroan. Gerai-gerai yang baru-baru ini dibangun di daerah tersebut menunjukkan kinerja
dan pertumbuhan penjualan yang sangat baik. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Perseroan
telah mengalokasikan biaya yang signifikan untuk kegiatan promosi secara Nasional dan juga didukung
oleh pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
Perseroan memiliki kebijakan dan juga tim yang didedikasikan khusus dalam memutuskan pembukaan
gerai baru. Tim tersebut memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan (i) jenis gerai yang tepat untuk
melayani permintaan di daerah tertentu, (ii) jarak antara gerai satu dan yang lain, dan (iii) cara distribusi
logistik yang tepat bagi gerai-gerai tersebut.
Produk unggulan Perseroan yang kaya akan cita rasa dan meninggalkan kesan yang prestisius
bagi para pelanggan setianya
Produk unggulan dari Perseroan adalah ayam goreng fried chicken yang telah melalui proses produksi
yang unik dan berbeda dari kompetitor. Perbedaan tersebut terletak pada potongan satu ekor ayam
menjadi beberapa potong, yang menyebabkan potongan ayam yang diproduksi Perseroan menjadi
lebih besar, juga ayam yang digunakan Perseroan selalu dalam kondisi fresh. Selain itu, proses marinasi
yang dilakukan oleh Perseroan selama kurang lebih 10 jam yang mengakibatkan produk unggulan yang
dihasilkan Perseroan dapat menawarkan rasa yang lebih unggul dibanding kompetitor.
Perseroan juga tetap menggunakan bumbu khas Texas Chicken yang diimpor langsung dari pemegang
hak waralaba melalui pihak ketiga sebagai pemasok. Hal ini membuat originalitas rasa Texas Chicken
yang khas tetap terjaga. Dalam hal mempertahankan standar produk-produk Perseroan, Cajun sebagai
pemegang hak waralaba juga ikut serta dalam pemilihan pasokan bahan baku yang akan dipakai
oleh Perseroan, sehingga kualitas yang dihasilkan tetap memenuhi standar internasional yang telah
ditetapkan.
Potensi yang signifikan untuk pertumbuhan dan dukungan kuat dari pemilik waralaba utama
Cajun sebagai pemberi waralaba menetapkan aturan-aturan atau kebijakan yang cenderung ketat
sebagai syarat keberhasilan bagi waralaba tersebut. Perseroan terus mempertahankan hubungan yang
baik dengan Cajun dengan berusaha untuk mentaati berbagai aturan dan kebijakan serta mencapai
target yang ditetapkan oleh Cajun.
Cajun mendukung kegiatan operasional Perseroan dengan penerapan standar, manual, dan proses
Quality Control tingkat internasional. Cajun juga mendukung Perseroan dengan inovasi pilihan menu
baik lokal maupun global.
27. STRATEGI BISNIS PERSEROAN
Strategi utama Perseroan adalah menumbuhkan penjualan dan laba Perseroan, melalui peningkatan
brand awareness dan pengembangan gerai restoran baru. Kedepannya Perseroan dalam menjaga
momentum pertumbuhan kegiatan usahanya akan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:
a.

Pengembangan Model Market Plan
•
Restrukturisasi menu agar fokus pada produk-produk unggulan;
•
Memperkuat promosi “It’s crunch time”;
•
Peningkatan peralatan baru;
•
Reimaging restoran;
•
Menerapkan metode operasional unggul yang baru.
•
Kerjasama dengan online aggregator
•
Menekankan promosi digital, khususnya pada Social Media

b.

Fokus ekspansi pada kota-kota yang memiliki kinerja yang bagus
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c.

Optimalisasi pasokan bahan baku nasional dengan mengurangi pemasok untuk meningkatkan
efisiensi dan kontrol yang lebih efektif dalam sertifikasi, jaminan kualitas, dan keamanan pangan
•
Mengidentifikasi 4 pemasok utama yang disetujui oleh pemilik waralaba - pabrik unggas yang
diaudit dan penanganan Keamanan Pangan.
•
Pemasok memiliki jaringan peternakan unggas yang baik dan sumber daya terampil untuk
memfasilitasi persyaratan Ayam Texas - Pemotongan, Marinasi, Pengepakan, dan Pengiriman.

d.

Menggunakan jaringan dari Franchisor untuk mengevaluasi ketidakefisienan distribusi dan
membantu negosiasi kontrak untuk bahan-bahan utama
•
Franchisor (hub Singapura) secara terus menerus bekerja pada Regional supply chain untuk
memperoleh harga yang terbaik.
•
Fokus ada pada bahan-bahan yang berdampak signifikan pada penetapan biaya - Unggas,
Minuman Soda & Kemasan.
•
Memanfaatkan kekuatan dan sumber daya pemasok untuk Penyimpanan dan Logistik

e.

Mengembangkan dan menerapkan undang-undang tenaga kerja secara optimal untuk efisiensi
tenaga kerja untuk mengurangi kenaikan biaya tenaga kerja yang ditetapkan pemerintah
•
Menerapkan Konsep Operasional Praktis untuk meminimalkan tekanan operasional.
Menggunakan bahan-bahan beku yang langsung digoreng sehingga dapat menghindari
pengolahan dari awal;
•
Optimalkan ‘jam kerja’ melalui penyebaran kru yang efektif selama periode sibuk dan lambat;
•
Menentukan ‘Tim Inti’ untuk bisnis di hari kerja. Untuk akhir pekan / hari libur nasional, alokasikan
pegawai honorer (dibayar per jam) untuk mengisi bagian-bagian yang tidak memerlukan
keterampilan khusus;
•
Pertahankan setidaknya 50% pegawai sebagai karyawan kontrak sehingga meminimalkan
tanggung jawab atas pesangon.

f.

Identifikasi peluang kontrol dan manajemen / struktur keuangan untuk meningkatkan efisiensi
organisasi
•
Pasang sistem Back-office (IT) untuk penempatan staf yang lebih efisien di tingkat Kantor
Pusat & Cabang.
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IX. EKUITAS
Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan angka-angka
yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Interim Perseroan
tanggal 30 September 2019, dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal-tanggal 31 Desember 2018,
2017 dan 2016. Laporan keuangan interim konsolidasian per tanggal dan untuk periode 9 (sembilan)
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori
Sugiarto Adi & Rekan dengan Opini ”Wajar”, yang ditandatangani oleh Santoso, CPA, laporan keuangan
konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan Opini wajar dalam semua hal yang
material, yang ditandatangani oleh Santoso, CPA, laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan Opini wajar dalam semua hal yang material, yang
ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA dan laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan Opini wajar dalam semua hal yang
material, yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA.
(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan
EKUITAS
Modal saham – nilai nominal
Tambahan modal disetor
Saldo laba
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali
JUMLAH EKUITAS

30 September
2019

2018

31 Desember
2017

2016

31.600
1.263
4.914

31.600
1.263
13.539

31.600
1.263
21.497

31.600
1.263
36.776

37.777
1.138
38.915

46.402
1.219
47.621

54.360
1.324
55.658

69.639
1.317
70.956

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan
tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana
saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebesar 184.061.500 (seratus
delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai
Nominal Rp. 50,- (seratus Rupiah) atau sebesar 22,55% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh
modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.
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Tabel Proforma Ekuitas
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya Penawaran Umum
Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 September 2019, maka proforma struktur
permodalan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham dan Harga Penawaran)

Uraian dan Keterangan

Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Modal saham – nilai nominal
Tambahan modal disetor
- Penawaran Umum Perdana
Saham*
Saldo laba
Jumlah ekuitas yang dapat
diatribusikan kepada pemilik
entitas induk
Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS

Perubahan ekuitas setelah
tanggal 30 September 2019
jika diasumsikan terjadi
pada tanggal tersebut:
Penawaran Umum
Perdana Saham sejumlah
Proforma ekuitas pada
Posisi ekuitas menurut
184.061.500 (seratus
laporan posisi keuangan
delapan puluh empat
tanggal 30 September 2019
setelah Penawaran Umum
konsolidasian pada tanggal juta enam puluh satu ribu
30 September 2019
lima ratus) Saham Biasa
Perdana Saham
Atas Nama dengan nilai
nominal Rp50 per saham
dengan Harga Penawaran
Rp196,- (seratus sembilan
puluh enam Rupiah) setiap
saham

31.600
1.263

9.203

40.803
1.263

4.914

26.873
-

26.873
4.914

37.777
1.138
38.915

36.076
36.076

73.853
1.138
74.991

*Setelah dikurangi biaya emisi
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X. KEBIJAKAN DIVIDEN
Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa
Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama
dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.
Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi
penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali
ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai
saldo laba yang positif. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan kewajiban
penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT, dan akan melakukan kewajiban
penyisihan untuk cadangan setelah Perseroan mempunyai saldo laba yang positif sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 70 Ayat 2 UUPT. 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.
Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang
diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan
bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah
cadangan wajib. Pembagian dividen tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat
memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen
interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang
telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan
Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang
saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan
dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima
persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2020 berdasarkan laba
tahun berjalan tahun buku 2019, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam
RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan
kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak
atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku,
jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk
pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.
Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi
Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:
•
Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di
masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
•
Pembagian dividen oleh Entitas Anak kepada Perseroan.
Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen
kepada Pemegang Saham.
Perseroan tidak pernah melakukan pembayaran dan pembagian dividen dalam 3 tahun terakhir.
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XI. PERPAJAKAN
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 (“UU PPh No.36 tahun 2008”) tentang Pajak
Penghasilan (berlaku efektif 1 Januari 2009), dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”), koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau
Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di
bawah ini terpenuhi :
i)
ii)

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah dari jumlah modal
yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di
Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995
perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
(seri PPh Umum tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut :
i)

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan
saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dari
jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham yang bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan
cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat
pelunasan transaksi penjualan saham.
ii) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar dari
seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya
nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama
pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan
di Bursa Efek.
iii) Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sebelum
Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham memperoleh Pernyataan Efektif.
iv) 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 berupa keuntungan (“capital gain”) dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan
Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No.36
tahun 2008.
Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun
2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh WPDN orang pribadi dikenai
Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan
Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2010 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% di atas dilakukan melalui
pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada
saat dividen disediakan untuk dibayarkan.
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Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No.36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada WPDN atau bentuk
usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto
dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau
memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih
tinggi 100% daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No.36 tahun 2008 di atas
antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3f) UU PPh No.36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di
atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c)
UU PPh No.36 tahun 2008.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009
tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun
yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, 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.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No.36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri
(“WPLN”) selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% atas
jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan
kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
(“P3B”) dengan Indonesia.
Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) No.PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan DJP No.PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (“SKD”)/Certificate of
Domicile of Non Resident Tax Payer for Indonesia Tax Withholding, yaitu :
i)
ii)

Form-DGT 1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
Form-DGT 2 untuk WPLN bank; 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; dan 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.
iii) 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) PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini
Form-DGT 1/Form DGT-2 cukup ditandatangani WPLN penerima penghasilan yang merupakan
lampiran Form SKD negara mitra P3B.
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Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai
dengan Peraturan DJP No.PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP
No.PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda,
secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau
pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara
lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai
pengaturan mengenai beneficial owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari
penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut :
i)

kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk
menjalankan transaksi; dan
ii) perusahaan mempunyai pegawai; dan
iii) mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
iv) penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
v) tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi
kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak
termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan
pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya
dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Restoran (PB1) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dimana
perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan
peraturan perpajakan yang berlaku.
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN
UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI
AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN
SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.
Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2018 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2),
PPh pasal 29, PB1 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan
untuk tahun fiskal 2018, telah dibayarkan dan dilaporkan ke instansi terkait.
Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan ketentuan
pasal 18 ayat 3 dan 4 Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
No. 43 tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2011 tentang
Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan
Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
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XII. PENJAMIN EMISI EFEK
Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak
bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan
kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing 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 Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah
sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek
dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan

Saham

Penjamin Pelaksana Emisi Efek
PT Sucor Sekuritas
Total

Porsi Penjaminan
Rp

184.061.500
184.061.500

36.076.054.000
36.076.054.000

(%)
100
100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas
menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan sebagai ”Afiliasi” dalam
UUPM.
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Sucor Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai
dengan Peraturan No.IX.A.7.
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) yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 23 Maret 2020
pada kisaran harga Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).
Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana
Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp196,- (seratus sembilan puluh
enam 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 barang konsumen di Indonesia;
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;
Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik
yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
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 ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah
sebagai berikut:
Konsultan Hukum

:

Warens & Partners Law Firm
Gedung Arthaloka Lt. 3 Suite 301 & 302
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220
Nomor STTD : KH-3/PM.22/2018 atas nama M. Indra Wargadalem,
S.H., MBA
Tanggal STTD : 6 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Nomor Asosiasi : 95001
Dalam rangka Penawaran Umum ini, kantor Konsultan Hukum
Warens & Partners telah ditunjuk oleh Perseroan untuk Konsultan
Hukum
dengan
Surat
No.109/OL/CSM-DIR/XI/19
tanggal
4 November 2019 perihal Surat Penunjukan Warens & Partners Law
Firm dalam rangka penanganan Penawaran Umum Saham Perdana
PT. Cipta Selera Murni Tbk.

Tugas Pokok

:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik
yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai
Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu
sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan
penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi
Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang
diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi
yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum.
Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah
sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang
berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan
dan meterialitas.

Akuntan Publik

:

Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Wisma Staco, 3rd Floor, Suite D
Jl. Casablanca Kav. 18
Jakarta 12870
Nomor STTD: STTD.AP-474/PM.22/2018
Tanggal STTD: 12 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi: Anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia
Anggota Ikatan Akuntansi Indonesia
Penanggung Jawab : Santoso, CPA
Dalam rangka Penawaran Umum ini, kantor Akuntan Publik Hadori
Sugiarto Adi & Rekan telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi
Akuntan Publik dengan surat penunjukan No.044/OL-CSM/DIR/VI/19
tanggal 23 Juli 2019 tentang Permintaan Audit.
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Tugas Pokok

:

Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan
Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh
keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah
saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat
yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas
Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti
yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan
keuangan.
Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Notaris

:

Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.
Graha Irama, 6th Floor, Suite C
Jl. HR Rasuna Said BlokX-1 Kav 1&2, Kuningan
Jakarta, 12950
Nomor STTD : STTD.N-93/PM.22/2018
Tanggal STTD: 9 April 2018
Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No.011.003.027.260958
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Kantor Notaris Fathiah Helmi,
S.H. telah ditunjuk oleh Perseroan dengan surat penunjukan No.18/
Prop/IPO/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019

Tugas Pokok

:

Membuat akta-akta berita acara RUPS dan Perjanjian-perjanjian
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Biro Administrasi Efek

:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Izin OJK : KEP-41/D.04/2014
Keanggotaan Asosiasi: ABI/II/2015-012
Perseroan menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE
berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Tugas 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 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. Bersamasama 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
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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 yang terlibat dalam Penawaran Umum ini
menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi
pada Undang-Undang Pasar Modal.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan
pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan
Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
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XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR
DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT
PEMEGANG SAHAM
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran
dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No.2 tanggal 4 Desember 2019 dan Akta No.4 tanggal 6
Januari 2020. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah
ketentuan penting yang terdapat di dalam Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui
oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan No. IX.J.1 serta UUPT.
1.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)
1.
2.

3.

2.

Maksud dan tujuan Perseroan, ialah berusaha dalam bidang Restoran dan Perdagangan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha utama sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha dalam bidang Restoran (Rumah Makan) kelompok ini mencakup jenis
usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual
dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi
dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak
dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang
membinanya.
b. Sebagai importir bumbu atau bahan dasar seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempahrempah.
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan
kegiatan usaha pendukung yaitu melakukan kegiatan usaha Perdagangan Besar Peralatan Dan
Perlengkapan Rumah Tangga, mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan
rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan
perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD,
perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum
porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan
barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya.
Modal

Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)
1.
2.

Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp126.400.000.000,00 (seratus dua puluh enam miliar
empat ratus juta Rupiah), yang terbagi atas 2.528.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan
juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah).
Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 632.000.000 (enam ratus tiga
puluh dua juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) setiap
saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp31.600.000.000,00 (tiga puluh satu
miliar enam ratus juta Rupiah), yang telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham dengan
rinciannya sebagai berikut:
a. Lisa Muchtar sejumlah 458.200.000 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu)
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp22.910.000.000,00 (dua puluh dua miliar
sembilan ratus sepuluh juta Rupiah);
b. Husni Muchtar sejumlah 173.800.000 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu) saham,
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.690.000.000,00 (delapan miliar enam ratus
sembilan puluh juta Rupiah).
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut
di atas, atau seluruhnya sebesar Rp31.600.000.000,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus juta
Rupiah), telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dan merupakan setoran lama
Perseroan, sebagaimana tercantum dalam akta No.3 tanggal 17 November 2005 yang dibuat
dihadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, akta tersebut telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.:
C-00309 HT.01.04 TH 2006 tanggal 04 Januari 2006.
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, Undang-Undang No.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.
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.
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan
modal untuk memperbaiki posisi keuangan.
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 peraturan Pasar Modal
dan dengan memperhatikan 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,
hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham dan/atau unsur
modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, hak tagih tersebut dan/
atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir
yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan peraturan Pasar
Modal;
f) Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan-ketentuan
yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan
perundangan di bidang Pasar Modal
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 dengan memenuhi prinsip keterbukaan
sebagaimana diatur dalam peraturan Pasar Modal.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas wajib dilakukan paling sedikit melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web
Bursa Efek; dan
b. situs web Perseroan.
Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
pengumuman dimaksud.
Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini beserta dokumen pendukungnya wajib
disampaikan Perseroan kepada OJK dalam bentuk dokumen cetak dan salinan elektronik dari
dokumen pendukung dimaksud bersamaan dengan pengumuman RUPS. Informasi beserta
dokumen pendukungnya tersebut harus tersedia bagi pemegang saham sejak pengumuman RUPS
sampai dengan pelaksanaan RUPS.
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10. Perseroan wajib mengumumkan kepada pemegang saham dan menyampaikan kepada OJK
perubahan dan/atau tambahan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan
RUPS.
11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini wajib dilakukan paling sedikit melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web
Bursa Efek; dan
b. situs web Perseroan.
Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
pengumuman dimaksud.
12. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas
adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk
memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan:
a) pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas /penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD
harus dilakukan sesuai dengan peraturan Pasar Modal.
b) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD yaitu hak yang
melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan
untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi
saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak
lain;
c) pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD dilakukan
dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal;
d) pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar
dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan
oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek
tersebut.
e) Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang
tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang
menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya
pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.
f) HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di
Indonesia.
g) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga,
Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai
pembeli siaga dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
h) Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD yang
penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah
ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin
untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga
penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh
pemegang HMETD.
i) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
13. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi
kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan/atau penggantinya;
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b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan/atau penggantinya;
b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 13
huruf b butir 3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus
mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 13 huruf b butir 3 Anggaran Dasar tidak
terpenuhi;
b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 13 huruf b butir 1 Anggaran
Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 13 huruf b butir 4 Anggaran Dasar.
c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah
terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling
kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan
penambahan modal disetor tersebut.
14. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali
saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
3.

Pelaksanaan RUPS dan RUPSLB

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 11 Anggaran Dasar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar disebut juga
RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun buku berakhir.
RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
Perseroan.
Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,
kecuali dengan tegas ditentukan lain.
RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan
Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan
dalam ayat 9 Pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi
dengan surat tercatat disertai alasannya.
Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar;
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 ayat ini, dalam
RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya
dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
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8.

9.

Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
lainnya.
Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
(1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar
diselenggarakan RUPS.
(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
(3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
a. dilakukan dengan itikad baik;
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
Perseroan.
(4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
(5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir
(4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS
kepada Dewan Komisaris.
(6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan
Komisaris.
(7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan
Komisaris wajib mengumumkan:
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
(8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan
RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat
ini.
(9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
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 ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang
menggunakan Bahasa Indonesia.
(11) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing
dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10)
ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
(12) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
(13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini
dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian
izin diselenggarakannya RUPS.
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(14) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman
ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK
di bidang Pasar Modal.
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti
pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan
risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di
bidang pasar modal.
c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan
sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
(15) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan
kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8 anggaran dasar.
Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan Dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham (Pasal 12 Anggaran Dasar)
1.
2.
3.

4.

5.
6.

RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:
a. tempat kedudukan Perseroan;
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
atau
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
(1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pengumuman RUPS.
(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara
jelas dan rinci.
(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini,
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat
pada saat pemanggilan RUPS.
Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS
oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
Pengumuman RUPS:
(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14
(empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
d. tanggal pemanggilan RUPS.
(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan
menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini,
paling kurang melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
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7.
8.

9.

(5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir
(4) huruf c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman
RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing
dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5)
ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
(7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a ayat ini wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
(8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan
salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat 9 butir (2).
(9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
Ketentuan ayat 6 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS
oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
Usulan Mata Acara Rapat:
(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada
butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
a. dilakukan dengan itikad baik;
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang
dimuat dalam pemanggilan.
Pemanggilan RUPS:
(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan
dan tanggal RUPS.
(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat
informasi:
a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
b. waktu penyelenggaraan RUPS;
c. tempat penyelenggaraan RUPS;
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
paling kurang melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
(4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3)
huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan
RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing
dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada
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butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa
Indonesia.
(6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
(7) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan
dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
(8) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar, Pemanggilan harus dilakukan oleh
Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, dengan
memperhatikan peraturan Pasar Modal.
Ketentuan ayat 9 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS
oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan
dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan
Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.
(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk
pemanggilan RUPS kedua.
Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
(1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
(2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak
mencapai kuorum kehadiran.
Bahan Mata Acara Rapat:
(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan
bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat
ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut.
(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat
berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cumacuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau
diunduh melalui situs web Perseroan.
(7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang akan diangkat wajib tersedia:
a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan
penyelenggaraan RUPS; atau
b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat
pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan.
Ralat Pemanggilan:
(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (2) Pasal
ini.
(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat
informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan
sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal ini.
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(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir
(2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena
kesalahan Perseroan.
(4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud
pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat
pemanggilan.
(5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat 9 butir (3) dan ayat 9 butir (6), Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat
pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (1) ayat ini.
Hak Pemegang Saham:
(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri
RUPS.
(2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat
kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara.
(4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan
RUPS.
(5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 butir (1) Pasal ini,
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan
RUPS.
Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata
acara RUPS.
Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang
Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pimpinan dan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 13 Anggaran Dasar)
1.

Pimpinan RUPS:
(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan
hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin
RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam
RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS
mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS
dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh
salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang
saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
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(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk
hadir dalam RUPS tersebut.
Tata Tertib RUPS:
(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham
yang hadir.
(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan
sebelum RUPS dimulai.
(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada
pemegang saham paling kurang mengenai:
a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
b. mata acara rapat;
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Dan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 14 Anggaran Dasar)
1.

2.

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

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

4.

situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir
(3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan
risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa
asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa
Indonesia.
Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib
diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a
ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Ketentuan ayat 3 butir (4), ayat 3 butir (5) dan ayat 4 butir (3), butir (6) dan butir (7) Pasal ini
mutatis mutandis berlaku untuk:
a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang
diumumkan; dan
b. pengumuman ringkasan risalah RUPS;
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9
butir (14) anggaran dasar.

Hak, referensi dan Pembatasan Masing-masing saham

Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan.
Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham,
yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
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.
Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, dan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan.
Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusankeputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
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.
Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham
tersebut dicatatkan.
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Surat Saham (Pasal 6 Anggaran Dasar)
1.
2.

3.

4.

5.

Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2
(dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
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.
Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat kolektif saham;
c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
d. Nilai nominal saham;
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
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 Direksi 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.
Seluruh Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.

Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 22 Anggaran Dasar)
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

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.
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, 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.
Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi
dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar dapat dibagi sebagai dividen.
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.
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.
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 hak Perseroan.
Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
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Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum (Pasal 26 Anggaran Dasar)
1.
2.

Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

5.

Direksi

Direksi (Pasal 15 Anggaran Dasar)
1.
2.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
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. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, anggota Direksi wajib
mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan
disampaikan kepada Perseroan.
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat 3 dan 4 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4
Pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini.
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi
nominasi.
10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh
RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir
1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir,
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
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11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan
RUPS.
12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan
alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan
apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri dalam RUPS.
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya
berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Perseroan.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran
diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat
dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah
RUPS Tahunan membebaskannya.
14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan
Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a wajib diberitahukan secara
tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri.
g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini tidak berwenang:
i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan; dan
ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
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i.

Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi
yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka
anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya
untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan
sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan
kepada OJK mengenai:
(a) keputusan pemberhentian sementara, dan
(b) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf c Pasal ini atau
informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena
tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat 14 huruf e Pasal ini;
		
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
15. RUPS dapat:
Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari
jabatannya; atau
Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan
diri dari jabatannya; atau
Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
Menambah jumlah anggota Direksi baru.
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan
atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa
jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan
anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat
pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
16. 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.
17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan
jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini,
maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau
belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan
menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang
sama sebagai Direktur Utama.
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 12 Anggaran
Dasar.
20. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak
langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
21. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar mengacu pada Peraturan
OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 16 Anggaran Dasar)
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 RUPS.
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a.

b.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:
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 kekuasaan
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 keputusan RUPS;
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 RUPS.
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 RUPS untuk
disetujui dan disahkan;
8) memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
9) menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh RUPS kepada Menteri
yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
10) memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, 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 RUPS, 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;
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17) menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan;
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas
untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang
berlaku;
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Direksi dapat membentuk komite.
Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, Direksi wajib melakukan
evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/
pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan
yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak- langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak
lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan
maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 14 Pasal ini.
Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan,
untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
Perseroan di Bank).
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di
luar negeri.
c. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah atau
perusahaan-perusahaan.
d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaanperusahaan atau membebani harta kekayaan Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai
penjamin.
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen
secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan sebagaimana
dimaksud ayat 14 Pasal ini.
Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang
seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh
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persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah
transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar.
Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan
adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal.
a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi serta mewakili Perseroan.
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS
tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan
pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya
yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan
yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan
akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk
mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
dan
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan
kepentingan Perseroan.
Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini, yang berhak mewakili
Perseroan adalah:
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar
mengacu pada peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan
lainnya yang berlaku.
Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (Pasal 18 Anggaran Dasar)
1.

2.
3.
4.

Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
1 (satu) orang Komisaris Utama;
1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di
antaranya adalah Komisaris Independen.
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah
Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota
Dewan Komisaris.
Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
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Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
b. cakap melakukan perbuatan hukum;
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
1. tidak pernah dinyatakan pailit;
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 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.
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5 Pasal ini, anggota Dewan
Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini
harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam
peraturan OJK.
Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan
dan disampaikan kepada Perseroan.
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan
oleh Perseroan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini wajib dipenuhi anggota
Dewan Komisaris selama menjabat.
Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6
Pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan
Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 5 Pasal ini.
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi
nominasi.
Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5
(lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS
tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai
dengan keputusan RUPS.
a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan
menyebutkan alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal
ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang
merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

124

d.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

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

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 19 Anggaran Dasar)
1.

2.

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 RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, 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;
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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 dan peraturan perundangan 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 RUPS.
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;
3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta
menandatangani Laporan Tahunan;
4. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS 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 RUPS;
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 RUPS;
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat,
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar,
dan/atau Keputusan RUPS.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
serta kewajaran;
b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS
lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
dan anggaran dasar.
Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a angka 8 Pasal ini setiap
akhir tahun buku.
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7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun
a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/
pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris
dalam menjalankan tugasnya.
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi.
Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang
ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris
atas tanggungan Dewan Komisaris.
Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku
pula baginya.
Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat
memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya
(jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam
anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan tahunan menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan
penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.
Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar mengacu pada
Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
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XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM
PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN
VIRUS CORONA (COVID-19)
Sehubungan dengan anjuran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari
keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan,
Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan
dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran
umum sebagai berikut:
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 melalui email sesuai ketentuan Pengajuan
Pemesanan Pembelian Saham. Setelah FPPS ditandatangani oleh pemesan, scan FPPS tersebut
wajib disampaikan kembali melalui email dan dikirimkan melalui jasa kurir kepada gerai penawaran
umum yang namanya tercantum pada Bab XVI 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 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. 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.
2. 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.
3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara
Rekening Efek di KSEI.
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4.
5.

6.

7.
8.

9.

b)

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.
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.
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.
Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada
KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan
mengisi formulir penarikan efek.
Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat
Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh
KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek
atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan
wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang
rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

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.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan
pemesanan pembelian saham melalui email sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di bawah
ini.
PEMESANAN SAHAM HANYA dapat dilakukan melalui alamat email ipo.txas@gmail.com dengan
prosedur sebagai berikut :
a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang
bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
b. Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada
pukul 08.00 WIB - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan
untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank.
c. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan
hukum). Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib
mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari
pemesan secara lengkap dan jelas.
d. Menyampaikan pemesanan disertai nomor Sub Rekening Efek (SRE) dengan format:
No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama
Pemesan sesuai Identitas Diri
Contoh : AZ0018A3200135 1000 Budi
Dan juga menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan
(Refund) dengan format:
Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening
Contoh : BCA 1000567890 Budi
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Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:
a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) asli yang telah diisi secara
elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani
oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.
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 2 April 2020 dan ditutup tanggal
3 April 2020, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7.

Tanggal Penjatahan
Tanggal Penjatahan di mana Manajer Penjatahan dan Perseroan menetapkan penjatahan saham
untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal
7 April 2020.

8.

Persyaratan Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer/pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah dan
dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran
harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KCP Bursa Efek Jakarta
No. Rekening: 1040001016752
Atas Nama: Sucor Sekuritas
Pemesan WAJIB MENGISI KOLOM BERITA dengan No FPPS dan Nama Pemesan sesuai
Identitas Diri.
Seluruh jenis pembayaran harus sudah diterima (in good funds) oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dari nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada tanggal 3 April
2020 pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut
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. 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.

Penyampaian Kembali Pemesanan Pembelian Saham
Selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada tanggal 3 April 2020, Pemesan wajib segera
menyampaikan kembali hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah
ditandatangani disertai bukti pembayaran dan fotocopy identitas diri ke alamat email ipo.txas@
gmail.com dan wajib mengirimkan hardcopy dokumen tersebut melalui jasa kurir kepada gerai
penawaran umum ke alamat berikut :
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PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara
No. Telp : 021-29745222

Catatan:
Hardcopy FPPS dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh gerai penawaran umum selambat-lambatnya tanggal
6 April 2020.

10. Bukti Tanda Terima
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau melalui gerai penawaran umum
yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, berupa jawaban
konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email ipo.txas@gmail.com sebagai bukti
tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini
bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat
diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS
atas pemesanan pembelian saham.
11. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Sucor Sekuritas selaku Manajer Penjatahan
dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (Pooling) dan penjatahan pasti (Fixed allotment)
sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember
2011 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan
Pasti (Fixed Allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan
persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan dan Penjatahan Terpusat (Pooling).
Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk
setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 April 2020.
a.

Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka
penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan
sebagai berikut:
1)

2)

3)

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;
Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi
pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana
Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham
Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham, yaitu:
i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau
lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi
Efek atau agen penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dan huruf (ii), yang bukan
merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
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b.

Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)
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) dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham sebagaimana dimaksud huruf a
angka 3) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah
yang dipesan, maka:
a. pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang
dipesan; dan
b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan
sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan
secara proporsional kepada Pemesan Saham sebagaimana dimaksud huruf a angka
3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
2)

dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham sebagaimana dimaksud huruf a
angka 3), 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:
a. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan
di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal
jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan
dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud
adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham
tersebut akan tercatat; dan
b. apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan
dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara
proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para
pemesan.

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 satu
FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak
langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu
FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi
Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek
dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi
Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek
dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan
emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek
12. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum
Perdana Saham
a.

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 tiga bulan sejak Pernyataan
Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana
Saham, dengan ketentuan:
1)

terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen)
selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
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b)
c)

2)

b.

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

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a) 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;
b) 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 1);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada
OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) 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 dua Hari Kerja sejak keputusan
penundaan atau pembatalan tersebut.

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

13. Pengembalian Uang Pemesanan
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya
kelebihan pemesanan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Penjamin
Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang
telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan sehubungan dengan
pembelian Saham Yang Ditawarkan Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya
2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan
Penawaran Umum Perdana Saham. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek
akan melakukan transfer/pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan yang memperoleh
uang pengembalian. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pengembalian
dana tersebut menjadi tanggung jawab pemesan.
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Jika pencatatan saham yang ditawarkan di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu
1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi,
penawaran atas saham yang ditawarkan batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham yang
ditawarkan dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan dan/atau Penjamin
Pelaksana Emisi Efek paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Pencatatan saham.
Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Perseroan atau Penjamin
Pelaksana Emisi Efek yang lalai tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan untuk
setiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) yang dihitung dari Hari Kerja ke-1 (satu) sejak
Tanggal Pengembalian, secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu)
tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
Denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung dari Hari Kerja ke-1
(satu) sejak Tanggal Pengembalian, secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan. Pembayaran
Denda para pemesan dari Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dilakukan dalam bentuk
pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya
dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan.
Apabila uang pengembalian pemesanan Saham Yang Ditawarkan sudah disediakan, akan tetapi
pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja
setelah tanggal pengembalian maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau
Perseroan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda.
14. 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 dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas
pemesanan pembelian saham tersebut akan disampaikan oleh BAE melalui email ipo.txas@gmail.
com kepada masing-masing pemesan.
15. Ketentuan Lainnya
Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan
pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik melalui telepon di nomor
021-29745222 maupun email di ipo@adimitra-jk.co.id, PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro
Administrasi Efek (“BAE”) tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan
secara langsung di kantor BAE.
Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, guna melaksanakan himbauan
pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan
terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin
berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.
Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan
adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas
penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.
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XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Prospektus dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 2 - 3 April 2020 melalui
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta gerai penawaran umum di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Sucor Sekuritas
Sahid Sudirman Center Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Tel. (021) 8067 3000
Fax. (021) 2788 9288
Email : ib@sucorsekuritas.com
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
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh melalui email ipo.txas@gmail.com
sesuai prosedur yang diatur dalam Bab Tata Cara Pemesanan Saham.
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XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan
Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun
oleh Konsultan Hukum Warens & Partners Law Firm.
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The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CIPTA SELERA MURNI TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan /
Notes
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Bank
Piutang lain-lain
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Persediaan
Uang muka dan
Biaya dibayar dimuka

JUMLAH ASET

2018

31 Desember / December
2017

2016

10.822.867.903

13.859.408.303

25.501.140.044

20.647.932.152

2i, 6

195.685.339
13.121.663.009

621.449.346
13.075.793.011

200.000.000
15.088.378.818

3.526.333.484
101.629.391
16.022.622.601

2, 7

13.417.423.587

17.408.421.270

19.424.888.549

19.842.022.235

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and Bank
Other receivables
Third parties
Related parties
Inventory
Advance and
Prepaid expenses

37.557.639.838

44.965.071.930

60.214.407.411

60.140.539.863

Total Current Assets

4.611.950.386

4.234.449.902

5.870.431.602

4.991.416.665

85.244.281.598
1.994.994.289
4.868.274.556
96.719.500.829

89.820.928.688
2.724.074.281
4.764.894.361
101.544.347.232

83.258.572.366
3.176.829.611
4.887.384.680
97.193.218.259

76.509.427.238
3.898.146.248
4.637.286.683
90.036.276.834

NON - CURRENT ASSETS
Deffered tax assets
Fixed assets - net of
Accumulated Depreciation
Intangible assets
Other Assets
Total non - current assets

134.277.140.667

146.509.419.162

157.407.625.670

150.176.816.697

TOTAL ASSETS

2h ,4
2f, 5

Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan
Aset tetap - setelah dikurangi
Akumulasi Penyusutan
Aset tak berwujud
Aset lain-lain
Jumlah aset tidak lancar

30 September/
September 2019

PT CIPTA SELERA MURNI TBK AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

2o, 15c
2k, 8
9
10

Lihat catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian
secara keseluruhan

See the accompanying Notes to the Consolidated Financial
Statements are an integral part of the Consolidated Financial
Statements as a whole
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The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CIPTA SELERA MURNI TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan /
Notes
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
11, 24, 25
12, 24, 25
Utang usaha
Utang lain-lain
14, 24, 25, 26
Pihak Berelasi
Pihak Ketiga
Utang akrual
13, 24, 25
Utang pajak
2o, 3, 15
Bagian utang bank jangka panjang
yang jatuh tempo dalam waktu
satu tahun
2, 11, 24, 25
Jumlah liabilitas jangka pendek

30 September/
September 2019

PT CIPTA SELERA MURNI TBK AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

2018

31 Desember / December
2017

2016

11.643.119.291
15.011.155.770

11.141.787.739
19.847.382.628

11.168.959.263
13.275.571.842

9.297.201.950
9.578.339.246

8.700.380.626
4.300.552.227
16.290.980.668
1.845.852.461

9.157.780.646
6.182.229.348
13.199.363.224
1.814.144.584

10.303.730.626
14.219.663.225
9.649.895.020
2.988.843.153

11.813.199.980
8.325.927.331
6.523.133.574
1.916.309.682

7.427.998.579

7.669.574.785

18.441.411.216

6.504.085.222

Accrued payables
Tax payables
Current maturities of
long term Bank loans

65.220.039.622

69.012.262.954

80.048.074.345

53.958.196.985

Total short - them liablities

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang bank jangka panjang
setelah dikurangi jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
Liabilitas imbalan
paska Kerja

LIABILITIES AND EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Short term bank loans
Trade payables
Other payables

NON - CURRENT LIABILITIES

10.503.056.422

10.131.044.775

14.222.794.558

13.652.640.065

Long term loans
net of current maturities
Post- Employee benefits
liabilities

Jumlah liabilitas jangka panjang

30.141.985.935

29.876.182.932

21.674.747.643

25.262.996.112

Total long - term liabilities

JUMLAH LIABILITAS

95.362.025.557

98.888.445.886

101.722.821.988

79.221.193.097

TOTAL LIABILITIES

31.600.000.000
1.262.896.400
4.914.416.002

31.600.000.000
1.262.896.400
13.538.632.130

31.600.000.000
1.262.896.400
21.497.442.200

31.600.000.000
1.262.896.400
36.776.025.673

EQUITY
Share capital
Additional paid in capital
Retained earnings

37.777.312.402
1.137.802.708
38.915.115.110

46.401.528.530
1.219.444.746
47.620.973.276

54.360.338.600
1.324.465.082
55.684.803.682

69.638.922.073
1.316.701.527
70.955.623.600

Total equity attributable to :
Owners of the parent entity
Non controling Interest
Total equity

134.277.140.667

146.509.419.162

157.407.625.670

150.176.816.697

EKUITAS
Modal Saham - nilai nominal
Tambahan modal disetor
Saldo laba
Jumlah ekuitas
yang dapat diatribusikan kepada
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
Jumlah ekuitas
JUMLAH LIABILITAS
DAN EKUITAS

2, 11, 24, 25

19.638.929.513

19.745.138.157

7.451.953.085

11.610.356.047

2m, 3, 16

17
15d

Lihat catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian
secara keseluruhan

TOTAL LIABILITIES
AND EQUITY

See the accompanying Notes to the Consolidated Financial
Statements are an integral part of the Consolidated Financial
Statements as a whole
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The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CIPTA SELERA MURNI TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2019 dan 2018
Dan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan /
Notes
PENJUALAN
BEBAN POKOK PENJUALAN

2n, 18
2n, 19

LABA BRUTO

PT CIPTA SELERA MURNI TBK AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Nine-Month Periods Ended September 30, 2019 and 2018
And The Years Ended December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

30 September / September
2019
2018
(Tidak Audit /
Unaudited )

2018

31 Desember / December
2017

2016

155.439.415.975
(63.381.209.970)

174.408.346.739
(70.474.632.233)

227.546.678.419
(92.084.739.508)

246.006.862.000
(97.499.058.911)

251.558.617.664
(97.134.536.392)

NET SALES
COST OF SALES

92.058.206.005

103.933.714.506

135.461.938.911

148.507.803.089

154.424.081.272

GROSS PROFIT

BEBAN USAHA
Beban penjualan dan distribusi

2n, 20

(79.364.883.806)

(94.855.008.180)

(121.285.115.117)

(130.081.711.844)

Beban umum dan administrasi

2n, 21

(18.516.210.638)

(21.946.967.893)

(25.670.164.405)

(32.379.100.597)

(97.881.094.444)

(116.801.976.073)

(146.955.279.522)

(162.460.812.441)

(159.947.443.885)

Total operating expenses

(5.822.888.439)

(12.868.261.568)

(11.493.340.612)

(13.953.009.352)

(5.523.362.613)

OPERATING INCOME (LOSS)

1.328.912.907
(2.877.719.964)

2.103.664.270
(3.070.230.878)

3.794.067.558
(4.317.630.330)

2.954.402.702
(3.221.723.275)

12.713.770.118
(3.228.052.359)

OTHER INCOME (EXPENSE)
Other income - nett
Financial expenses

Jumlah pendapatan (beban) lain-lain

(1.548.807.057)

(966.566.609)

(523.562.772)

(267.320.573)

LABA (RUGI) SEBELUM
PAJAK PENGHASILAN

(7.371.695.496)

(13.834.828.177)

(12.016.903.384)

(14.220.329.925)

(50.415.304)
(50.415.304)

(179.038.524)
(179.038.524)

(238.718.032)
(238.718.032)

(17.960.750)
401.128.894
383.168.144

(7.422.110.800)

(14.013.866.701)

(12.255.621.415)

(13.837.161.781)

Jumlah Beban usaha
LABA (RUGI) USAHA
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan lain-lain - netto
Beban keuangan

2, 22

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Pajak kini
Pajak tangguhan
Jumlah manfaat (beban) pajak penghasilan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

OPERATING EXPENSES
(127.324.129.516) Selling and distribution expenses
general and administration
(32.623.314.369)
expenses

9.485.717.759 Total other - net income (expense)
3.962.355.146

PROFIT(LOSS) BEFORE
INCOME TAX

INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Current tax
(351.674.250)
Deffered tax
(711.257.281)
(1.062.931.531)Total income tax benefit (expenses)
2.899.423.615

PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
SETELAH PAJAK
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi
Pengukuran kembali liabilitas
Imbalan pascakerja
Pajak penghasilan terkait

(1.711.663.156)
427.915.789

4.191.791.010
(1.047.947.753)

5.589.054.680
(1.397.263.670)

(1.911.544.181)
477.886.044

OTHER COMPREHENSIVE INCOME
AFTERTAX
Item that will not be reclassified
subsequently to profit or loss
Remesuret of employee
benefit liabities
(2.167.092.003)
Income tax related
541.773.002

JUMLAH LABA (RUGI)
KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
BERJALAN SETELAH PAJAK

(1.283.747.367)

3.143.843.257

4.191.791.010

(1.433.658.137)

(1.625.319.001)

JUMLAH PENGHASILAN
KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

(8.705.858.167)

(10.870.023.443)

(8.063.830.406)

(15.270.819.918)

1.274.104.614

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE PERIOD

LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KE :
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali

(7.354.521.207)
(67.589.594)

(13.887.760.743)
(126.105.957)

(12.115.318.071)
(140.303.344)

(13.827.905.327)
(9.256.454)

2.846.256.609
53.167.006

INCOME ATTRIBUTABLE TO :
Equity holders of the parent entity
Non controling interest

(7.422.110.800)

(14.013.866.700)

(12.255.621.415)

(13.837.161.781)

2.899.423.615

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA :
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan non pengendali

LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM

(8.691.805.720)
(14.052.447)

(10.896.485.698)
26.462.256

(8.099.113.414)
35.283.008

(15.278.583.474)
7.763.556

1.242.847.820
31.256.794

(8.705.858.167)

(10.870.023.442)

(8.063.830.406)

(15.270.819.918)

1.274.104.614

(275.502)

(443.477)

(255.185)

(483.254)

Lihat catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
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TOTAL COMPREHENSIVE
INCOME (LOSS) FOR THE
YEAR - NET OF TAX

COMPREHENSIVE INCOME
ATTRIBUTABLE TO :
Equity holders of the parent entity
Non controling interest

40.320 NET INCOME (LOSS) PER SHARE

See the accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements are
an integral part of the Consolidated Financial Statements as a whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CIPTA SELERA MURNI DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2019 dan 2018
Dan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Modal Ditempatkan
dan Disetor /
Issued and Paid
up Capital
SALDO PER 1 JANUARI 2016
Penerapan PSAK 70
Laba tahun 2016
Penghasilan komprehensif lain
tahun 2016 - netto
SALDO PER 1 JANUARI 2017
Rugi tahun 2017
Penghasilan komprehensif lain
tahun 2017 - netto
SALDO PER 31 DESEMBER 2017
Rugi Jan - Sep tahun 2018 (tidak diaudit)
Penghasilan komprehensif lain
Jan - Sep tahun 2018 - netto
SALDO PER 30 SEPTEMBER 2018
Laba Okt - Des tahun 2018
Penghasilan komprehensif lain
Okt - Des tahun 2018 - netto
SALDO PER 31 DESEMBER 2018
Rugi Jan - Sep tahun 2019
Penghasilan komprehensif lain
Jan - Sep tahun 2019 - netto
SALDO PER 30 SEPTEMBER 2019

31.600.000.000
31.600.000.000

PT CIPTA SELERA MURNI AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITIES
For The Nine-Month Periods Ended September 30, 2019 and 2018
And The Years Ended December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

Tambahan modal
disetor/
Additional paid in
capital
1.262.896.400
1.262.896.400

Saldo laba/

Jumlah /

Retained earnings

Total

Kepentingan
Non Pengendali /
Non Controling
Interest

Jumlah Ekuitas /
Total Equity

35.533.177.852

67.133.177.852

1.265.644.734

68.398.822.586

BALANCE AS OF JANUARY 1, 2016

2.846.256.609

1.262.896.400
2.846.256.609

19.800.000
53.167.006

1.282.696.400
2.899.423.615

Adoption PSAK 70
Income on 2016
Other comprehensive income
for 2016 - nett

(1.603.408.789)

(1.603.408.789)

36.776.025.673

69.638.922.073

(21.910.213)
1.316.701.527

(1.625.319.002)
70.955.623.600

-

-

(13.827.905.327)

(13.827.905.327)

(9.256.455)

(13.837.161.781)

-

-

(1.450.678.147)

(1.450.678.147)

17.020.010

(1.433.658.137)

21.497.442.200

54.360.338.600

(13.887.760.743)

(13.887.760.743)

31.600.000.000
31.600.000.000
31.600.000.000
31.600.000.000

1.262.896.400
1.262.896.400
-

1.324.465.082
(126.105.957)

55.684.803.682
(14.013.866.700)

BALANCE AS OF JANUARY 1, 2017
Loss for 2017
Other comprehensive income
for 2017 - nett
BALANCE AS OF DESEMBER 31, 2017

3.117.381.002

3.117.381.002

26.462.256

3.143.843.257

Loss for Jan - Sep 2018 (unaudited)
Other comprehensive income
for Jan - Sep 2018 - nett

10.727.062.458

43.589.958.859

1.224.821.381

44.814.780.239

BALANCE AS OF JUNE 30, 2018

1.772.442.672

1.772.442.672

1.758.245.284

(14.197.387)

1.039.127.000

1.039.127.000

8.820.752

1.047.947.752

Income for Oct - Dec 2018
Other comprehensive income
for Oct - Dec 2018 - nett

13.538.632.130

46.401.528.530

1.219.444.746

47.620.973.276

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018

-

(7.354.521.208)

(7.354.521.208)

-

(1.269.694.920)

(1.269.694.920)

4.914.416.002

37.777.312.402

1.262.896.400

1.262.896.400

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

(67.589.594)
(14.052.447)
1.137.802.708

(7.422.110.802)
(1.283.747.367)
38.915.115.110

Loss for Jan - Sep 2019
Other comprehensive income
for Jan - Sep 2019 - nett
BALANCE AS OF SEPTEMBER 30, 2019

See the accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the
Consolidated Financial Statements as a whole
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The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CIPTA SELERA MURNI TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2019 dan 2018
Dan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
30 September / September
2019
2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kas kepada
karyawan
Pembayaran kas kepada
pemasok dan untuk kegiatan
operasi lainnya
Penerimaan kas dari
klaim asuransi
Pembayaran pajak penghasilan
Kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas
operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
Perolehan aset tetap
Penerimaan dari penjualan
aset tetap
Perolehan aset tak berwujud
Kas Bersih Diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas
investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Penerimaan pinjaman Bank
Pembayaran pinjaman Bank
Penerimaan dari pihak berelasi
Tambahan modal disetor
Pembayaran beban keuangan
Kas bersih Diperoleh dari
(Digunakan untuk) aktivitas
pendanaan

PT CIPTA SELERA MURNI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW
For The Nine-Month Periods Ended September 30, 2019 and 2018
And The Years Ended December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

2018

31 Desember / December
2017

2016

155.439.415.975

174.408.346.739

227.546.678.419

246.006.862.000

247.621.649.147

(36.016.078.722)

(38.042.323.095)

(52.787.100.738)

(60.149.856.053)

(44.417.723.308)

(128.923.754.294)

(147.324.944.525)

(161.134.901.059)

(161.806.166.601)

(200.649.199.469)

(50.415.304)

(179.038.524)

(138.061.720)

(36.478.505)

10.468.931.527
(373.920.583)

(9.550.832.345)

(11.137.959.404)

13.486.614.902

(3.319.653.857)

(9.916.283.739)

(18.539.567.712)

453.248.339
(383.291)

62.238.610
(177.168.099)

62.238.616
(148.331.375)

(2.866.788.809)

(10.031.213.228)

(18.625.660.471)

24.014.360.841

(24.377.370.056)
195.100.000
-

(24.182.270.056)

12.649.737.314

(10.983.713.340)
-

CASH FLOWS FROM OPERATING
ACTIVITIES
Receipt from customers
Cash paid to
employees
Cash paid to suppliers
and
other operating activities
Cash receipt from
claim insurance
Payment for income taxes
Net cash provided by (Used for)
Operating activities
CASH FLOWS FROM INVESTING
ACTIVITIES
Acquisitions of fixed assets
Proceeds from sale of
fixed asstes
Acquisitions of intagible assets

(10.983.713.340)

Net cash provided by (used for)
Investing activities
CASH FLOWS FROM FINANCING
ACTIVITIES
Receipt bank loans
Payment bank loans
Receipt from related parties
Aditional paid in capital
Payment for finance cost

6.000.000.000
6.258.800.718
(2.877.719.964)

3.731.455.519
5.947.541.474
(3.070.230.878)

6.904.966.884
(7.930.055.299)
(1.145.949.981)
(4.331.647.776)

16.927.978.727
(7.277.298.382)
(1.407.839.963)
(3.221.723.275)

2.930.170.829
(577.754.555)
1.122.433.950
1.282.696.400
(3.228.052.359)

9.381.080.754

6.608.766.115

(6.502.686.172)

5.021.117.107

1.529.494.265

Net cash provided by (used for)
financing activities

(14.560.406.517)

(11.641.731.741)

4.853.207.892

3.195.518.239

INCREASE (DECREASE)OF NET
CASH AND CASH EQUIVALENT

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH
KAS DAN SETARA KAS
(3.036.540.400)
SALDO KAS DAN SETARA KAS
PADA AWAL PERIODE

13.859.408.303

25.501.140.044

25.501.140.044

20.647.932.152

17.452.413.913

BEGINNING BALANCE OF CASH
AND CASH EQUIVALENT

SALDO KAS DAN SETARA KAS
PADA AKHIR PERIODE

10.822.867.903

10.940.733.527

13.859.408.303

25.501.140.044

20.647.932.152

ENDING BALANCE OF CASH AND
CASH EQUIVALENT

Lihat catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements are an
integral part of the Consolidated Financial Statements as a whole

tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

163

`

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CIPTA SELERA MURNI TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 30 September 2019,
31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SELERA MURNI TBK AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For The Nine - Month Periods Ended of September 30, 2019,
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

1.

a. Pendirian perusahaan

GENERAL
a. The company's establishment

PT Cipta Selera Murni Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No.
167 tanggal 25 Juli 1983 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani,
S.H. di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C27705.HT.01.01.Th.83, tanggal 3 Desember 1983, serta diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 100, tanggal 14 Desember 1983.
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan.
Perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 14
November 2018 dibuat di hadapan Kanya Candrika Kartini, SH., MK.,
Notaris di Bekasi. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan
dicatat dan Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU0154137.AH.01.11 tanggal 15 November 2018.

PT Cipta Selera Murni Tbk (Company) was established based on Notarial
Deed No. 167 dated July 25,1983 of Winanto Wiryomartani, S.H., in
Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice
of the Republic of Indonesia through its Decission Letter No. C27705.HT.01.01.Th.83, dated December 3, 1983 and published in State
Gazette of the Republic of Indonesia under No. 100, dated December
14,1983. The Company's Articles of Association have been amended for
several times. The latest amendment as contained in the Deed No. 11
dated November 14, 2018 made by Kanya Candrika Kartini,SH., MK.,
Notary in Bekasi. This amendment has been received and registered in the
Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-0154137.AH.01.11 dated
November 15, 2018.

Perusahaan memulai usaha sejak bulan Juli 1983 berupa restoran cepat
saji bermerek dagang ³7(;$6 &+,&.(1´ milik Cajun Operating Company
dan beroperasi sejak 4 Juli 1984. Merek dagang tersebut telah didaftarkan
pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak
Cipta, Paten dan Merek Dagang No. IDM000314378 tanggal 22 Juli 2011.

The Company started business since July 1983 in the form of fast food
restaurants trademarked ³7(;$6 &+,&.(1´ owned by Cajun Operating
Company and operate since July 4, 1984. Trademark has been registered
with the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia Directorate of
General Copyrights, Patents and Trademarks No. IDM000314378 dated
July 22, 2011.

Sesuai dengan akta terakhir, kegiatan Perusahaan adalah bergerak dalam
bidang restoran (fast food) dan perdagangan.

In accordance with last deed, the Company's activities are engaged in the
restaurant activities and trading.

Pada periode sampai dengan 30 September 2019, 31 Desember 2018,
2017 dan 2016, Perusahaan mengoperasikan masing-masing sebanyak 46,
49, 54, dan 60 gerai.

As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016, the
Company has operated 46, 49, 54, and 60 outlets, respectively.

Entitas Induk memiliki total aset pada tanggal 30 September 2019, 31
Desember 2018, 2017, 2016 masing-masing sebesar Rp135.755.562.403,
Rp147.643.829.589, Rp157.592.956.127, Rp148.996.390.857

The Parent Entity has total assets as of September 30, 2019, December
31,
2018,
2017,
2016
amounting
to
Rp.135,755,562,403,
Rp.147,643,829,589,
Rp.157,592,956,127,
Rp.148,996,390,857
respectively

Perusahaan memiliki satu entitas anak, yaitu PT Cipta Global Selera (subfranchise), memulai usaha sejak bulan Juli 2005 berupa restoran cepat saji
bermerek dagang ³7(;$6 &+,&.(1´ milik Cajun Operating Company.
Merek dagang tersebut telah didaftarkan pada Departemen Kehakiman
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek
Dagang No. 506857 tanggal 26 April 2002 dengan presentasi kepemilikan
88% sampai dengan 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017, 2016
dan total aset entitas anak pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember
2018,
2017,
2016
masing-masing
sebesar
Rp11.719.686.878,
Rp11.651.304.548, Rp13.279.887.053, Rp13.478.650.895. Entitas anak
memiliki 4 gerai di Jawa Barat.

The Company has a subsidiary, PT Cipta Global Selera (sub-franchise).
The Company started business since July 2005 in the form of fast food
restaurants trademarked ³7(;$6 &+,&.(1´ owned by Cajun Operating
Company. Trademark has been registered with the Ministry of Justice of
the Republic of Indonesia Directorate of General Copyrights, Patents and
Trademarks No. 506857 dated April 26, 2002. has been presentation of
ownership of 88% until September 30, 2019, December 31, 2018, 2017,
2016 of the total assets of subsidiaries as of September 30, 2019
amounting to Rp11,719,686,878. Rp11,651,304,548. Rp13,279,887,053.
Rp13,478,650,895The Subsidiary has operated 4 outlets in West Jawa.

Entitas induk atas anak PT Cipta Global Selera adalah PT Cipta Selera
Murni Tbk. Entitas Induk adalah entitas induk terakhir.

The parent entity of PT Cipta Global Selera's subsidiary is PT Cipta Selera
Murni Tbk. The Parent Entity is the last parent entity

b. Susunan Pengurus

b. Management of the Company

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 30 September
2019 :
Dewan Komisaris:
Komisaris
Direktur Utama

Aryanto Tanyadjaja
Arriola Arthur Raphael

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tahun 2018 :
Dewan Komisaris:
Komisaris
Direktur Utama

Dewan Komisaris:
Komisaris
Direktur Utama
Direktur

Board of Commissioner:
Commissioner
President Director

Board of Commissioners and Directors of the Company in 2016 :

Aryanto Tanyadjaja
Arriola Arthur Raphael
Titus Sri Basuki
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Board of Commissioner:
Commissioner
President Director

Board of Commissioners and Directors of the Company in 2017 :

Aryanto Tanyadjaja
Arriola Arthur Raphael

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tahun 2016 :

Board of Commissioner:
Commissioner
President Director

Board of Commissioners and Directors of the Company in 2018 :

Aryanto Tanyadjaja
Arriola Arthur Raphael

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tahun 2017 :
Dewan Komisaris:
Komisaris
Direktur Utama

Board of Commissioners and Directors of the Company in September 30,
2019 :

Board of Commissioner:
Commissioner
President Director
Director

`

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CIPTA SELERA MURNI TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 30 September 2019,
31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SELERA MURNI TBK AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For The Nine - Month Periods Ended of September 30, 2019,
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.

b. Susunan Pengurus (lanjutan)

GENERAL (continued)
b. Management of the Company (continued)

Remunerasi Direksi dan Komisaris perseroan untuk periode sampai dengan
30 September 2019 dan 31 Desember 2018, 2017, 2016 masing-masing
sebesar
Rp1.854.325.090,
Rp1.656.650.744,
Rp1.167.885.000,
Rp1.826.750.744.
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Commissioners and Directors Remuneration for September 30, 2019 and
December 31, 2018, 2017, 2016 amounted to Rp1,854,325,090,
Rp1,656,650,744, Rp1,167,885,000, Rp1,826,750,744 respectively.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).
b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

The Company's financial statements have been prepared and presented
in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK)
which comprises Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and
the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by
Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia
Chartered Accountants.
b. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial

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

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

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

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

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

The reporting currency used in the preparation of the financial statements
is Indonesian Rupiah which is also the functional currency of the Company.

c. Amandemen dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun
berjalan

c. Amendments and Interpretations of standards effective in current
year

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki
pengaruh signifikan atas pengungkapan yang dicatat didalam laporan
keuangan konsolidasian pada tahun berjalan.

The application of the following amendments and interpretations of
standards have no material impacts to disclosures or on the amounts
recognized in the current consolidated financial.

- PSAK No. 24, mengenai "Imbalan Kerja Amandemen Kurtailmen atau
Penyelesaian Program".

- PSAK No. 24, regarding "Employee Benefit : Amendment, Curtailment or
Program Settlement".

- PSAK No.26, (Penyesuaian 2018), mengenai "Biaya Pinjaman".
- PSAK No.46 (Penyesuaian 2018), mengenai "Pajak Penghasilan".
- ISAK No. 33, mengenai " Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka".

- PSAK No.26, (Improvement 2018), regarding "Borrowing Cost".
- PSAK No.46, (Improvement 2018), regarding "Income Tax".
- ISAK No. 33, regarding "Foreign Currency Transactions and advance
consideration".

- ISAK No.34,
penghasilan".

- ISAK No.34, regarding "Uncertainty in Income Tax Treatment".

mengenai

:Ketidakpastian

dalam

perlakuan

pajak

d. Prinsip - Prinsip Konsolidasi

d. Pinciple of Consolidation

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan,
selaku entitas induk, dan entitas anaknya, sebagai suatu entitas ekonomi
tunggal. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup dan
pengendalian tersebut timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas
imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui
kekuasaannya atas entitas anak.

The consolidated financial statements comprise of the financial statements
of the Company, as parent entity, and its subsidiaries, as a single economic
entity. Subsidiaries is an entity which is controlled by the Group and such
control exist when the Group is exposed, or has rights, to variable returns
from its involvement with subsidiary and has the ability to affect those
returns through its power over subsidiary.

Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal ketika
Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal ketika Grup
kehilangan pengendalian atas entitas anak. Laporan keuangan
konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang
sama untuk tiap transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa.

Subsidiary is consolidated from the acquisition date, being the date when
the Group obtains control, until the date when the *URXS¶V control ceases.
The consolidated financial statements are prepared using the same
accounting policies for each transaction and other events in similar
circumstances.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas entitas anak namun tanpa
kehilangan pengendalian adalah transaksi ekuitas dan disajikan dalam akun
³6HOLVLK7UDQVDNVLGHQJDQ3LKDN1RQSHQJHQGDOL´SDGDHNXLWDV

Changes in the *URXS¶V ownership interest in a subsidiary that do not result
in the loss of control are an equity transaction and presented as ³'LIIHUHQFH
LQ7UDQVDFWLRQZLWK1RQFRQWUROOLQJ3DUWLHV´LQHTXLW\

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak maka Grup pada
tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

If the Group lose control of a subsidiary on the date of loss of control, the
Group shall:
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The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Prinsip - Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

d. Pinciple of Consolidation (continued)

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas
entitas anak pada jumlah tercatatnya.
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat Kepentingan Nonpengendali
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham
(jika ada)

- Derecognize the assets (include goodwill) and liabilities of the subsidiary
at its carrying amount.
- Derecognize the carrying amount of any Non - controlling Interest (NCI).
- Recognize the fair value of consideration received and distribution of
shares (if any).

- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya.
- Mereklasifikasi bagian grup atas komponen yang sebelumnya diakui
sebagai penghasilan komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan
secara langsung ke saldo laba
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau
kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada Perusahaan sebagai
entitas induk.

- Recognize the fair value of any investment retained.
- Reclassify the group's portion on the components that previously
recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained
earnings.
- Recognize any resulting difference as gain or loss in profit or loss
attributable to the company, as parent entity.

Kepentinga Non Pengendali (KNP) adalah bagian dari ekuitas entitas anak
yang tidak dapat diatribusikan baik secara langsung ataupun tidak langsung
kepada Grup. KNP disajikan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian ekuitas yang dapat
diatribusikan kepada Perusahaan, selaku entitas induk. Seluruh laba rugi
dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan
kepada Perusahaan dan KNP, bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP
memiliki saldo defisit.

Non controling interest (NCI) is a portion of VXEVLGLDU\¶V equity which are
not directly or indirectly attributable to the Company. NCI is presented in
the equity section of the consolidated statement of financial position,
separately from the equity section attributable to the Company, as the
parent entity. All profit or loss and each component of other comprehensive
income is attributed to the Company and NCI even if this results a deficit
balance in NCI.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas intra
kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok
usaha, termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi dan diakui dalam
aset dari transaksi intra kelompok usaha, dieliminasi secara penuh.

All assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating
to transactions between entities of the group, including unrealized profit or
losses that are recognized in assets and resulting from intra group
transaction, are fully eliminated.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

e. Foreign Currency Transactions and Balances.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional
(Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.
Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas
moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional
berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal
tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada
usaha tahun berjalan.

1 Dolar Amerika Serikat
f.

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency
(Rupiah) using the exchange rates prevailing at the dates of the
transactions. In the consolidated statements of financial position date,
monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are
presented in the functional currency using Bank Indonesia middle rate
prevailing at that date. Any resulting gains or losses from foreign
exchanges are credited or charged to current operations.

30 September /
September 2019

31 Desember /
December 2018

31 Desember /
December 2017

31 Desember /
December 2016

14.212

14.481

13.548

13.436

Transaksi dengan Pihak - Pihak Berelasi

f.

United States Dollar

Transaction with Related Parties

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi
sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015)
PHQJHQDL³3HQJXQJNDSDQ3LKDNSLKDN%HUHODVL´

The Company has made certain transactions with related parties as
defined under PSAK No. 7 (Improvement 2015) on ³5HODWHG Parties
'LVFORVXUHV´

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan
entitas pelapor jika orang tersebut :

1. A person or a close member of that person's family is related to the
reporting entity if that person :

a Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas
pelapor;

a Has control or joint control over the reporting entity;

b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor atau;
c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk
pelapor.

b. over the reporting entity or;
c. Member of the key management personnel of the reporting entity or
of a parent of the reporting entity.

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah
satu hal berikut :

2. Entity is related to a reporting entity if any of the following conditions
applies:

a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha
yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak
berikutnya terkait dengan entitas lain).

a. 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).

b. 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).
c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga
yang sama.

b. 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).
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)
f.

g.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Transaksi dengan Pihak - Pihak Berelasi (lanjutan)

f.

Transaction with Related Parties (continued)

d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas
yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is
an associate of the third.

e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk
imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang
terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas
yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor
juga berelasi dengan entitas pelapor.

e. 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 is itself such a plan, the
sponsoring employers are also related to the reporting entity.

f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang
yang diidentifikasi dalam huruf (a).

f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in
(a).

g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh
signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau
entitas induk dari entitas).

g. The person identified in (a) (1) 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).

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

All significant transactions and balances with related parties are
disclosed in the Notes to Consolidated Financial Statements.

Instrumen Keuangan

g.

Financial Instruments

Aset Keuangan

Financial Assets

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

All financial assets are recognized and derecognized on trade date
where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose
terms require delivery of the financial asset within the timeframe
established by the market concerned.

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

The Company may classify its financial assets in the following
categories: (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii)
loans and receivables, (iii) held to maturity investment or (iv) available for
sale financial assets.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016,
Perusahaan hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan
sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pinjaman yang
diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan
pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di
pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan terdiri dari
akun kas dan bank, piutang lain-lain dan aset lain-lain

As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016,, the
Company only had financial assets classified as loans and receivables.
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or
determinable payments that are not quoted in an active market. The
Company loans and receivables comprised of cash on hand and in
banks, other receivables and other assets.

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai
wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada
biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku
bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian
diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang
dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai atau melalui
proses amortisasi.

Loans and receivables are initially recognized at fair value plus
transaction costs and subsequently measured at amortized cost using
the effective interest rate method less any impairment. Gain and lossess
are recognized in profit or loss when derecognized or impaired or
through the amortisation process.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima
arus kas dari aset telah berakhir atau telah ditransfer dan Grup telah
secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat kepemilikan
aset tersebut.

Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows
from the assets have been ceased to exist or have been transferred and
the Group has transferred substantially all risks and rewards of
ownership of the assets.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

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

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

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016,
Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya
perolehan diamortisasi yang meliputi akun utang bank, utang usaha,
utang lain-lain dan beban masih harus dibayar. Setelah pengakuan awal
di mana liabilitas keuangan diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya
transaksi, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya
perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga
efektif.

As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016, the
Group only had financial liabilities measured at amortized cost that
comprised of bank loans, trade payables, other payables and accrual
payables. After the initial recognition which is at fair value less
transaction costs, the Company measures all financial liabilities at
amortized cost using effective interest rate method.

Pengakuan liabilitas keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, liabilitas
tersebut berakhir di mana kewajiban yang ditetapkan di dalam kontrak
telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Financial liabilities are derecognized when, and only when, it is
extinguished which the obligation specified in the contract is discharged
or cancelled or expired.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)
g.

h.

i.

j.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

g.

Financial Instruments (continued)

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Offsetting Financial Instruments

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

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

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, manajemen
menguji apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau
kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan
atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian
penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif
penurunan nilai.
Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi,
kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat
aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan
menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal dari aset
tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung
maupun melalui penggunaan akun cadangan. Jumlah kerugian yang
terjadi diakui dalam laba rugi.

At each consolidated statement of financial position date, management
assesses whether there is any objective evidence that a financial asset
or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of
financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and
only if, there is an objective evidence of impairment.

Manajemen untuk pertama kali akan menentukan apakah terdapat bukti
objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang
signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai
penurunan nilai aset keuangan secara individual, terlepas aset keuangan
tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam
kelompok aset keuangan dengan karakteristik risiko kredit yang serupa
dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

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

Kas dan Bank

For financial asset measured at amortized cost, loss is measured as the
difference between the DVVHW¶V carrying amount and the present value of
estimated future cash flows discounted at original effective interest rate
of the financial assets. The carrying amount of the asset shall be
reduced either directly or through the use of an allowance account. The
amount of the loss is recognized in profit or loss.

h.

Cash and Bank

kas dan bank tidak dipergunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi
penggunaannya.

Cash on hand and cash in banks, and neither used as collateral nor
restricted.

Sesuai dengan PSAK No. 2, mengenai ³/DSRUDQ Arus .DV´ kas dan
bank dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal
penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi
perubahan nilai yang signifikan. Kas dan bank tidak digunakan sebagai
jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi
penggunaannya.

According to PSAK No. 2, regarding ³6WDWHPHQWV of Cash )ORZV´ cash
and bank with maturity period of 3 (three) months or less from the date of
placement and can be cash soon without significant value changes.
Cash and bank are not pledged as collaterals for liabilities and other
loans and not restricted.

Persediaan

i.

Inventories

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya
perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi
seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan
lokasi saat ini di mana ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The
cost of inventories includes all costs of purchase and other costs
incurred in bringing the inventories to their present location and
condition. The cost is determined using the weighted average method.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan
usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk
melaksanakan penjualan.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course
of business less the estimated costs necessary to make the sale.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan,
kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil
penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk
mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan
penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian
persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau
kerugian terjadi.

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage,
loss and slow movement is determined based on a review of the
condition of individual inventory to reflect its net realizable value at the
end of the year. The amount of any allowance for impairment and all
losses of inventories are recognized as an expense in the period the
write-down or loss occurs.

Beban Dibayar Di Muka

j.

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masingmasing beban dengan menggunakan metode garis lurus.
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Prepaid Expenses
Prepaid expenses are amortized over their benefical periods using the
straight-line method.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)
k.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Aset Tetap

k.

Fixed assets are initially measured at their cost which comprise of
purchases price, borrowing cost and any directly attributable cost of
bringing the asset to their present condition and location. Subsequently,
the Group uses cost model which all fixed assets are measured at cost
less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if
any).

Biaya penggantian komponen aset tetap diakui sebagai bagian dari
jumlah tercatat aset tetap jika memenuhi kriteria pengakuan dan jumlah
tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Biaya
perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan
diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Cost of replacement of asset are recognized as part of the carrying
amount of the asset when meet the recognition criteria and the carrying
amount of the replaced part is derecognized. The costs of maintenance
and repairs that do not meet the recognition criteria are recognized in
profit or loss as incurred.

Penyusutan dihitung sejak aset siap untuk digunakan dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat
ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

Depreciation is computed using the straight-line method based on the
estimated useful lives of the assets as follows:

Tahun/Years
20
10
10
5
5

Bangunan
Perabotan dan Peralatan Kantor
Mesin dan Peralatan Gerai
Biaya Renovasi Bangunan Sewa
Kendaraan

l.

Fixed Assets

Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang
meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat
diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan
kondisi yang diperlukan. Setelah pengakuan awal, Grup menggunakan
model biaya di mana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika
ada).

Building
Furniture and office equipment
Machinery and Equipment Outlets
Renovation cost of rental buildings
Vehicles

Penyusutan diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah
tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya.
Nilai residu suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang
setara atau lebih besar daripada jumlah tercatatnya. Ketika hal tersebut
terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai
residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah
tercatatnya.

Depreciation is recognized even if the fair value of the asset exceeds its
carrying amount, as long as the DVVHW¶V residual value does not exceed
its carrying amount. The residual value of an asset may increase to an
amount equal to or greater than the DVVHW¶V carrying amount. If it does,
the DVVHW¶V depreciation charge is zero unless and until its residual value
subsequently decreases to an amount below the DVVHW¶V carrying
amount.

Penyusutan tidak dihentikan meskipun aset tidak digunakan atau
dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan.

Depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired
from active use unless the asset is fully depreciated.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah
setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan tersebut dicatat
sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif.

The estimated useful lives, residual value and depreciation method of
fixed assets are reviewed at each year end with the effect of any
changes accounted for as change in accounting estimates which
recognize on a prospective basis.

Bagian aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau
ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari
penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari
penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah
neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam
laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets are derecognized upon disposal or when no
future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain
or loss arising on derecognition of the asset (accounted as the difference
between the net proceeds from disposal and the carrying amount of fixed
asset) is recognized in profit or loss in the year of derecognition.

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

l.

Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi
kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat
aset tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui
sebesar selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah terpulihkannya.
Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset
dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai. Untuk tujuan menguji
penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang
menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset
nonkeuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk
kemungkinan pembalikkan atas penurunan nilai tersebut pada setiap
tanggal pelaporan.
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Impairment of Non-Financial Asset
Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment
whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying
amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for
the amount by which the DVVHW¶V carrying amount exceeds its
recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an DVVHW¶V
fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of
assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which
there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Nonfinancial assets that suffered an impairment are reviewed for possible
reversal of the impairment at each reporting date.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)
m.

n.

o.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Liabilitas Imbalan Pascakerja

m. Post - employment Benefit Liabilities

Grup mengakui liabilitas imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai
dengan ketentuan minimum di dalam Undang-Undang No. 13/2003
tentang ³.HWHQDJDNHUMDDQ´ Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja
tersebut didasarkan pada metode aktuarial Projected Unit Credit setelah
memperhitungkan kontribusi yang dibuat oleh Perusahaan terkait dengan
program (jika ada).

The Group provides post-employment benefits to its employees in
accordance with the minimum requirement under Law No. 13/2003 on
³0DQSRZHU´ The calculation of post-employment benefits liabilities is
based on the actuarial Projected Unit Credit method after considering the
contribution made by the Company to such program (if exist).

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pascakerja pada laporan
posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan
pasti serta penyesuaian atas biaya jasa lalu. Grup mengakui seluruh
keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif
lain.

The amount recognized as post-employment benefits liabilities in the
consolidated statement of financial position represents the present value
of defined benefit obligation and the adjustment for past service costs.
The Group recognized all actuarial gains or losses through other
comprehensive income.

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan
mengalir kepada Group dan pendapatan tersebut dapat diukur secara
andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima
atau piutang.

Revenue is recognized when it is probable the economic benefits will
flow to the Group and the revenue can be measured reliably. Revenue is
measured at fair value of the consideration received or receivable.

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat risiko yang signifikan dan
manfaat kepemilikan barang telah dialihkan kepada pelanggan.

Revenue from the sale is recognized when the significant risks and
rewards of ownership of goods have been transferred to the customer.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

n.

Revenue and Expense Recognition

Pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan
makanan, minuman, dan aksesoris lain, setelah dikurangi diskon, retur
dan potongan penjualan.

Net revenues represent revenues which earned from the sales of goods
net, after less of discounts, returns and allowance sales.

Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan
diterima dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal
Grup. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi pajak pertambahan
nilai, retur, potongan harga dan diskon dan setelah mengeliminasi
penjualan dalam Grup.

Revenue comprises the fair value of the consideration received or
receivable for the sale of goods and services in the ordinary course of
the *URXS¶V activities. Revenue is shown net of value-added tax, returns,
rebates and discounts and after eliminating sales within the Group.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Expenses are recognised when incurred (accrual basis).

Pajak Penghasilan

o.

i. Pajak Penghasilan Kini

Income Tax
i. Current Income Tax

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi
restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang
dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang
telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal
laporan posisi keuangan konsolidasian.

Current tax asset (liability), which is determined by the amount of the
expected refund from (or payable to) the tax authorities, is calculated
using tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively
enacted at the consolidated statements of financial position date.

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif konsolidasian tahun berjalan kecuali
apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba
rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun
dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Current income tax is recognized upon taxable income in the
consolidated statements of profit or loss and other comprehensive
income for the year except to the extent that the tax relates to
transactions recognized outside profit or loss (either in other
comprehensive income or charged directly in equity).

ii. Pajak Tangguhan

ii Deferred Tax

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas
perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan
jumlah tercatatnya pada tiap tanggal pelaporan.

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary
differences arising between the tax bases of assets and liabilities and
their carrying amount for reporting purposes at the end of the reporting
period.

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer
kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan
temporer yang dapat dikurangkan, serta atas kredit pajak dan
akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang masih dapat
dimanfaatkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap
akhir tanggal pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat
kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah
yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak
tangguhan tersebut.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary
differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible
temporary differences, carry forward of unused tax credits and unused
tax losses, to the extent that can be utilized. The carrying amount of
deferred tax assets are reviewed at each end of the reporting date and
reduced to the extend that it is no longer probable that sufficient
taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax
assets to be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif
pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau
liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan
perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan
pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that
are expected to apply to the year when the asset is realized or the
liability is settled based on tax rates (and tax laws) that have been
enacted or substantively enacted at the consolidated statements of
financial position date.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)
o.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Pajak Penghasilan (lanjutan)

o.

Income Tax (continued)

Pajak tangguhan diakui atas laba kena pajak di dalam laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan
kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di
luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain
ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Deferred tax is recognized on taxable income in the consolidated
statements of profit or loss and other comprehensive income for the
year except to the extent that the tax relates to transactions
recognized outside profit or loss (either in other comprehensive
income or charged directly in equity).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya
jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk
melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2)
aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak
penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, 1) there
is a legally enforceable right to offset the current tax assets and
liabilities and 2) the deferred tax assets and liabilities relate to the
same taxable entity and the same taxation authority.

iii Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

iii. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Sesuai dengan PSAK No. 70: ³$NXQWDQVL Aset dan Liabilitas
Pengampunan 3DMDN´ aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui
apabila memenuhi ketentuan mengenai pengakuan dalam SAK.

In accordance PSAK No. 70: ³$FFRXQWLQJ for Tax Amnesty Assets and
/LDELOLWLHV´ tax amnesty assets and liabilities are recognized when
meet the recognition criteria under SAK.

Pada pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar nilai
aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP)
sedangkan liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban
kontraktual untuk menyerahkan kas dan bank dalam rangka
menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan
aset pengampunan pajak. Pengukuran setelah pengakuan awal dan
penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak
mengacu pada ketentuan SAK yang relevan untuk masing-masing
aset dan liabilitas yang terkait.

At initial recognition, tax amnesty assets are measured at assets value
based on Tax Amnesty Approval Letter (SKPP) while tax amnesty
liabilities are measured at contractual obligation to surrender cash on
hand and in banks in order to settle the obligation which directly related
to the acquisition of tax amnesty assets. The subsequent measurement
and derecognition of tax amnesty assets and liabilities refer to the
requirement of relevant SAK for each related assets and liabilities.

Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui sebagai
bagian dari akun ³7DPEDKDQ Modal 'LVHWRU´ pada ekuitas. Selisih
tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau
direklasifikasi ke saldo laba. Saling hapus antara aset dan liabilitas
pengampunan pajak tidak dapat dilakukan.

Any difference between tax amnesty assets and liabilities is recognized
as part of ³$GGLWLRQDO Paid-in &DSLWDO´ account in the equity. The offset
between tax amnesty assets and liabilities are not allowed.

Uang tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode
SKPP diterbitkan dan disajikan sebagai bagian dari beban usaha.
Seluruh saldo klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak
tangguhan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan
provisi pajak sebelum pengampunan pajak, disesuaikan ke laba rugi
pada periode SKPP diterbitkan.

The payment of redemption is charged directly to profit or loss in the
period when SKPP issued and presented as part of operating expenses.
All the outstanding of claims for tax refund, deferred tax asset arise from
fiscal loss carry forward which not yet compensated and taxes provisions
before tax amnesty, are adjusted to profit or loss at the period when
SKPP issued.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

3.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen
untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi
jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta
pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Adanya
ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan
penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode
pelaporan berikutnya.
Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION AND JUDGEMENTS
The preparation of consolidated financial statements requires management to
make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts
of income, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent
liabilities at the end of reporting period. The uncertainty about these
assumptions and estimates could result in outcome that required a material
adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities affected in the
future period.
Judgements Made in the Application of Accounting Policies

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah
yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian berikut ini dibuat oleh
manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

The following judgements are made by management in the process of
applying the &RPSDQ\¶V accounting policies which have the most significant
effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Classification of Financial Assets and Liabilities

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan
liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang
ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Aset dan liabilitas
keuangan dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup
sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2g atas laporan keuangan
konsolidasian.

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as
financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in
PSAK No. 55 (Revised 2014). Financial assets and liabilities are accounted
for and grouped in accordance with the &RPSDQ\¶V accounting policies as
disclosed in Note 2g to consolidated financial statements.
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PENTING

Sumber Estimasi Ketidakpastian

3.

SIGNIFICANT
(continued)

ACCOUNTING

ESTIMATION

AND

JUDGEMENTS

Key Sources of Estimation Uncertainty

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian
pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material
terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya,
diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada
acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan
asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat
perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut
dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

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 year are disclosed below. The Group based its
assumptions and estimates on parameters available when the financial
statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about
future developments, may change due to market changes or circumstances
arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the
assumptions as they occur.

Penyusutan Aset Tetap

Depreciation of Fixed Assets

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan
taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar
antara 5 hingga 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan.
Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat
mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan
karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk direvisi.
Jumlah tercatat aset tetap diungkapkan di dalam Catatan 8 atas laporan
keuangan konsolidasian.

Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated
economic useful lives of the assets within 5 to 20 years, a common live
expectancy. Changes in the expected level of usage and technological
development could impact the economic useful lives and residual values of
fixed assets and mining properties therefore future depreciation charges could
be revised. The carrying amount of fixed assets are disclosed in Note 8 to
consolidated financial statements

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Post-employment Benefits Liabilities

Pengukuran liabilitas dan beban imbalan pascakerja Grup bergantung pada
pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara
lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri
karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.
Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya,
diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana diuraikan
dalam Catatan 2n atas laporan keuangan konsolidasian.

Measurement of the &RPSDQ\¶V liabilities and post-employment benefits
expenses are dependent on its selection of certain actuarial assumption.
Those assumptions include, among others, the discount rate, annual increase
salary rate, annual employee resignation rate, disability rate, retirement age
and mortality rights. Actual results that differ from the prior assumptions
accounted for in accordance with the accounting policies as described in Note
2n to consolidated financial statements.

Meskipun Grup berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut
wajar dan telah sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan
signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara
material liabilitas dan beban imbalan pascakerja. Jumlah tercatat liabilitas
imbalan pascakerja diungkapkan di dalam Catatan 16 atas laporan keuangan
konsolidasian.

Although the Group believes that the assumptions at the reporting date were
reasonable and appropriate, significant differences in actual results or
significant changes in assumptions may materially affect the *URXS¶V liabilities
and post-employment benefits expenses. The carrying amount of postemployment benefits liabilities are disclosed in Note 16 to consolidated
financial statements.

Perpajakan

Taxation

Grup selaku wajib pajak menghitung kewajiban perpajakannya secara self
assessment berdasarkan estimasi terbaik dengan mengacu pada peraturan
yang berlaku. Sehubungan dengan pengampunan pajak (lihat Catatan 2),
perhitungan pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dianggap benar.
Untuk tahun berikutnya, perhitungan pajak dianggap benar selama belum
terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang
terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu 5 tahun (masa kedaluwarsa
pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah
pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pemeriksaan
pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara
manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu.
Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut akan mempengaruhi
jumlah utang pajak, beban pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan.

The Group as a taxpayers calculate its tax obligation by self-assessment
refers to current tax regulations. Due to tax amnesty (see Note 2), the tax
calculation as of 31 December 2015 is considered correct. For the following
year, tax calculation considered correct to the extent there is no tax
assessment letter from the Directorate General of Tax for the tax reported
amount or within 5 years (maximum elapse tax period) there is no tax
assessment letter issued. The difference in the tax liabilities might arise from
tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax
regulations between management and the tax officer. Any differences
between the actual result and the carrying amount could affect the amount of
tax payables, tax expenses and deferred tax assets.
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4. KAS DAN BANK

4.

Akun ini terdiri dari:

CASH AND BANK
This account consists of:

30 September /
September 2019

31 Desember / December
2017

2018

2016
Cash on hand - Rupiah

Kas - Rupiah
Kas dalam proses penyetoran
Kas Operasional

1.811.161.118
1.880.832.001

3.540.929.291
1.878.463.052

6.082.741.009
1.897.105.670

5.305.844.491
1.815.934.572

Sub Jumlah

3.691.993.119

5.419.392.343

7.979.846.679

7.121.779.063

Bank - Rupiah
PT Bank CIMB Niaga, Tbk
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk
PT Bank Danamon
Indonesia Tbk
Sub Jumlah
Jumlah

Cash in Transit
Operating Cash
Sub - Total
Bank - Rupiah

2.749.645.950

5.177.816.526

14.286.118.793

8.462.853.969

1.342.389.942
2.900.100.915

2.487.483.007
707.289.826

1.736.926.468
1.017.782.119

1.358.104.643
2.798.816.202

4.689.040

61.224.491

475.186.003

48.292.058

134.048.937

6.202.110

5.279.982

5.820.432

7.130.874.784

8.440.015.960

17.521.293.365

852.265.785
13.526.153.089

10.822.867.903

13.859.408.303

25.501.140.044

20.647.932.152

PT Bank CIMB Niaga, Tbk
PT Bank Mandiri
(Persero), Tbk
PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk
PT Bank Danamon
Indonesia Tbk
Sub - Total
Total

Perusahaan tidak memiliki relasi dengan bank di mana kas dan bank
ditempatkan.

The Company does not have any relationships with the banks in which cash
on hand and in banks are placed.

Pada tanggal 30 September 2019,31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak
ada kas dan bank yang dijadikan jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, there are no
cash on hand and in banks which have been pledged as collateral to loans
and other borrowings.

5. PIUTANG LAIN - LAIN

5.

Akun ini terdiri dari :

OTHER RECEIVABLES
This account consist of :

30 September /
September 2019

31 Desember / December
2017

2018

2016

-

-

-

Klaim asuransi Aksara Buana
Kerjasama promosi

195.685.339

621.449.346

200.000.000

3.174.889.584 Insurance claim of Aksara Buana
Joint promotion
351.443.900

Sub Jumlah

195.685.339

621.449.346

200.000.000

3.526.333.484

195.685.339

621.449.346

200.000.000

3.627.962.875

Pihak berelasi (Catatan 26)
Pihak ketiga

Jumlah Pihak Ketiga - Bersih

101.629.391

Related party (Note 26)
Third parties

Sub total
Total Third Parties - Net

Piutang kerjasama promosi merupakan piutang dengan PT Anugrah Indofood
Barokah atas promosi minuman Pepsi Cola dan Mayora Grup atas promosi
minuman Teh Pucuk di Texas Chicken, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa untuk
kerjasama pengantaran makanan dan minuman (GOJEK), Piutang klaim
asuransi merupakan klaim asuransi atas gerai perusahaan yang terbakar.

Receivables of joint promotion are receivables to PT Anugrah Indofood
Barokah on joint promotion of Pepsi Cola and Mayora Group on joint
promotion of Teh Pucuk in Texas Chicken, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa on
joint food and beverages delivery (GOJEK). Receivable of insurance claim is
insurance claim for Company's outlet that has been on fire.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai piutang lainlain pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh
piutang dapat tertagih, sehingga tidak ada kerugian penurunan nilai atas
piutang yang harus dicatat.

Based on the results of review on impairment of other receivables at the end
of the year, the Company's management believes that the whole receivables
are collectible and therefore, no impairment losses on receivables should be
provided.
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6. PERSEDIAAN

6.

Akun ini terdiri dari:

This account consist of:
30 September /
September 2019

Makanan dan minuman
Makanan
Perlengkapan menu
Minuman
Subjumlah

Subjumlah
Jumlah

2018

31 Desember / December
2017

5.674.916.213
2.533.767.009
673.656.246

5.926.750.276
2.755.286.315
746.502.803

6.301.439.712
3.511.505.750
737.525.161

9.320.638.383

8.882.339.468

9.428.539.394

10.550.470.623

2.091.754.175
695.065.269
370.596.464
287.124.167
223.144.074
71.033.262
29.430.651
30.640.768
2.235.796

2018

31 Desember / December
2017

2.129.566.962
875.921.087
447.828.282
354.172.657
256.419.444
90.169.646
31.882.188
5.505.991
1.987.286

3.302.301.063
841.300.382
529.480.492
516.934.411
324.507.872
91.731.111
42.499.797
6.752.369
4.331.927

2016

2.319.350.988
1.071.368.609
476.633.659
541.167.701
257.059.636
88.824.714
122.929.023
9.284.361
585.533.287

Supplies
Machinery and equipment
spare parts
Promotion goods
Chemical and cleaner
Store supplies
Gas
Office supplies
Uniforms
Food supplies
Others

4.193.453.543

5.659.839.424

5.472.151.978

Subtotal

13.075.793.011

15.088.378.818

16.022.622.601

Total

Management believes that the carrying amount of inventories as of September
30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 are not exceeded their net
carrying value therefore allowance for impairment of inventories were not
provided.

7.

Akun ini terdiri dari:

ADVANCES AND PREPAID EXPENSES
This account Consist of:

30 September /
September 2019

Jumlah

Subtotal

3.801.024.626

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Biaya Dibayar Dimuka
Sewa
Iklan
Asuransi
Lain-lain
Subjumlah

Food and beverages
Food
Menu Supplies
Beverages

13.121.663.009

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan pada tanggal 30
September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 tidak melampaui nilai
realisasi netonya sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas
persediaan.

Uang Muka
Pembelian bahan baku
Promosi
Perjalanan Dinas
Subjumlah

2016

6.317.241.391
2.516.562.150
486.834.842

30 September /
September 2019
Perlengkapan
Suku Cadang mesin dan
peralatan
Barang promosi
Kimia dan pembersih
Perlengkapan gerai
Gas
Perlengkapan kantor
Seragam
Perlengkapan makanan
Lain-lain

INVENTORIES

2018

31 Desember / December
2017

2016

1.054.401.801
1.054.401.801

1.526.692.407
1.526.692.407

1.002.469.278
409.763.137
1.412.232.415

1.165.236.227
133.846.364
14.320.000
1.313.402.591

Advances
Purchase of raw materials
Promotion
Business traveling
Subtotal

12.023.047.855
99.880.830
92.751.672
147.341.429
12.363.021.786

15.304.954.281
301.583.378
50.822.432
224.368.772
15.881.728.863

17.584.286.286
308.923.303
54.926.603
64.519.942
18.012.656.134

17.459.241.426
608.350.018
72.323.490
388.704.710
18.528.619.644

Prepaid Expenses
Rent
Advertising
Insurance
Others
Subtotal

13.417.423.587

17.408.421.270

19.424.888.549

19.842.022.235
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8. ASET TETAP

8.

Saldo Awal/
Beginning Balance

FIXED ASSET

30 September / September 2019
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Additions
Deductions
Reclasification

Saldo Akhir /
Ending Balance

Nilai Perolehan
Tanah
Bangunan
Biaya Renovasi
bangunan sewa
Perabotan dan
peralatan kantor
Mesin dan
peralatan gerai
Kendaraan
Bangunan dalam
proses
Jumlah

Acquisition Value
2.612.322.500
7.220.802.258

-

-

-

2.612.322.500
7.220.802.258

120.096.031.090

1.438.539.467

745.694.572

1.030.217.319

121.819.093.304

63.741.044.313

353.088.158

43.339.554

-

64.050.792.917

69.127.959.311
5.065.357.924

1.144.150.452
-

156.834.415
-

-

70.115.275.348
5.065.357.924

591.228.701

1.016.376.769

-

(1.030.217.319)

577.388.151

268.454.746.097

3.952.154.846

945.868.541

-

271.461.032.402

Akumulasi penyusutan
Bangunan
Biaya Renovasi
bangunan sewa
Perabotan dan
peralatan kantor
Mesin dan
peralatan gerai
Kendaraan
Jumlah
Nilai Buku

Land
Building
Renovation cost of
rental building
Office equipment
Machinery and
outlets equipments
Vehicles
Construction in
progress
Total
Accumulated Depreciation

3.647.526.719

270.780.084

-

-

3.918.306.803

81.536.412.295

4.185.358.758

313.367.552

-

85.408.403.501

46.740.199.150

1.483.993.792

-

-

48.224.192.942

42.391.360.841
4.318.318.404

1.945.360.918
10.807.395

-

-

44.336.721.759
4.329.125.799

178.633.817.409

7.896.300.947

313.367.552

-

186.216.750.804

89.820.928.688

85.244.281.598

Building
Renovation cost of
rental building
Office equipment
Machinery and
outlets equipments
Vehicles
Total
Book Value

Bangunan dalam proses merupakan pengeluaran biaya relokasi lobby outlet
Texas Chicken Q Mall Banjarmasin dari Lt.2 ke Lobby Mall sebanyak 85% dan
tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

payment cost of lobby relocation of Texas Chicken Q Mall Banjarmasin from
the 2nd floor to the lobby mall has 85% and there has non loan costs of
capitalized.

Sampai dengan tanggal 30 September 2019 aset tetap yang telah habis
disusutkan sebesar Rp99.297.498.367

As of September 30, 2019, fixed assets which had been disposed of
amounted to Rp99,297,498,367

Penjualan sebesar Rp453.248.339 merupakan penjualan atas barang-barang
berupa furniture atas gerai-gerai yang ditutup.

Sales of Rp453,248,339 were sales of items of furniture for closed outlets.

Saldo Awal/
Beginning Balance

31 Desember / December 2018
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Additions
Deductions
Reclasification

Saldo Akhir /
Ending Balance

Nilai Perolehan
Tanah
Bangunan
Biaya Renovasi
bangunan sewa
Perabotan dan
peralatan kantor
Mesin dan
peralatan gerai
Kendaraan
Bangunan dalam
proses
Jumlah

Acquisition Value
2.612.322.500
7.220.802.258

-

-

-

2.612.322.500
7.220.802.258

116.998.868.539

7.712.480.447

5.417.411.066

802.093.170

120.096.031.090

63.095.383.159

1.705.188.875

1.059.527.721

-

63.741.044.313

62.037.313.016
5.676.010.774

7.090.646.295
-

610.652.850

-

69.127.959.311
5.065.357.924

100.473.482

1.292.848.389

257.741.173.728

17.801.164.006

7.087.591.637
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(802.093.170)

591.228.701

-

268.454.746.097

Land
Building
Renovation cost of
rental building
Office equipment
Machinery and
outlets equipments
Vehicles
Construction in
progress
Total
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8. ASET TETAP (lanjutan)

8.

FIXED ASSET (continued)

Akumulasi penyusutan
Bangunan
Biaya Renovasi
bangunan sewa
Perabotan dan
peralatan kantor
Mesin dan
peralatan gerai
Kendaraan
Jumlah
Nilai Buku

Accumulated Depreciation
3.286.486.607

361.040.112

-

-

3.647.526.719

80.889.233.418

5.915.921.756

5.268.742.880

-

81.536.412.294

45.509.882.425

2.289.844.446

1.059.527.720

-

46.740.199.151

39.929.937.993
4.867.060.919

2.461.422.848
61.910.335

610.652.850

-

42.391.360.841
4.318.318.404

174.482.601.362

11.090.139.497

6.938.923.450

-

178.633.817.409

83.258.572.366

89.820.928.688

- Aset yang di jual per 31 Desember 2018 ialah kendaraan sebesar
Rp610.652.850 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp610.652.850,
penjualan tersebut bernilai Rp62.238.616.
- Aset yang dihentikan karena ditutupnya outlet, Renovasi bangunan sewa
nilai perolehan Rp5.417.411.066 telah disusut Rp5.268.742.880.
- Aset yang dihentikan karena ditutupnya outlet, Peralatan dan perabotan
kantor nilai perolehan Rp1.059.527.721 telah disusut Rp1.059.527.721

Saldo Awal/
Beginning Balance

Jumlah

31 Desember / December 2017
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Additions
Deductions
Reclasification

Nilai Buku

Book Value

Saldo Akhir /
Ending Balance

2.612.322.500
7.220.802.258

-

-

-

2.612.322.500
7.220.802.258

104.270.152.041

12.728.716.498

-

-

116.998.868.539

59.835.749.349

3.259.633.810

-

-

63.095.383.159

54.450.386.439
5.676.010.774

7.586.926.577
-

701.619.688

-

62.037.313.016
4.974.391.086

-

802.093.170

-

257.741.173.728

234.065.423.361

802.093.170
24.377.370.055

701.619.688

31 Desember / December 2017
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Additions
Deductions
Reclasification

Land
Building
Renovation cost of
rental building
Office equipment
Machinery and
outlets equipments
Vehicles
Construction in
progress
Total

Saldo Akhir /
Ending Balance

Akumulasi penyusutan

Jumlah

Total

Acquisition Value

Saldo Awal/
Beginning Balance

Bangunan
Biaya Renovasi
bangunan sewa
Perabotan dan
peralatan kantor
Mesin dan
peralatan gerai
Kendaraan

Office equipment
Machinery and
outlets equipments
Vehicles

- Assets sold as of December 31, 2018, vehicles amounting to
Rp.610,652,850 by accumulated depreciation of Rp.610,652,850, the sale
is valued at Rp62,238,616.
- Assets that were terminated due to the closing of outlets, Renovation cost
of rental building acquisition value of Rp5,417,411,066 has been
depreciated Rp.5,268,742,880.
- Assets that were terminated due to the closing of outlets, Office equipment
, the acquisition value of Rp1,059,527,721 has been depreciated
Rp1,059,527,721

Nilai Perolehan
Tanah
Bangunan
Biaya Renovasi
bangunan sewa
Perabotan dan
peralatan kantor
Mesin dan
peralatan gerai
Kendaraan
Bangunan dalam
proses

Building
Renovation cost of
rental building

Accumulated Depreciation
2.925.446.494

361.040.113

-

-

3.286.486.607

70.991.941.631

9.897.291.786

-

-

80.889.233.417

41.497.289.626

4.012.592.798

-

-

45.509.882.424

36.861.544.986
5.279.773.386

3.068.393.007
288.907.221

701.619.686

-

39.929.937.993
4.867.060.921

157.555.996.123

17.628.224.925

701.619.686

-

174.482.601.362

76.509.427.238

83.258.572.366
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Building
Renovation cost of
rental building
Office equipment
Machinery and
outlets equipments
Vehicles
Total
Book Value
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8. ASET TETAP (lanjutan)

8.
Saldo Awal/
Beginning Balance

FIXED ASSET (continued)

31 Desember / December 2016
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Additions
Deductions
Reclasification

Saldo Akhir /
Ending Balance

Nilai Perolehan
Tanah
Bangunan
Biaya Renovasi
bangunan sewa
Perabotan dan
peralatan kantor
Mesin dan
peralatan gerai
Kendaraan
Bangunan dalam
proses
Jumlah

Acquisition Value
2.612.322.500
7.220.802.258

-

-

-

2.612.322.500
7.220.802.258

98.829.023.460

5.441.128.581

-

-

104.270.152.041

58.394.653.895

1.441.095.454

-

-

59.835.749.349

50.348.897.134
5.676.010.774

4.101.489.305
-

-

-

54.450.386.439
5.676.010.774

-

-

-

-

-

234.065.423.361

-

-

223.081.710.021

10.983.713.340

Akumulasi penyusutan
Bangunan
Biaya Renovasi
bangunan sewa
Perabotan dan
peralatan kantor
Mesin dan
peralatan gerai
Kendaraan
Jumlah
Nilai Buku

2.564.406.381

361.040.113

-

-

2.925.446.494

65.179.639.798

5.812.301.834

-

-

70.991.941.631

39.328.382.360

2.168.907.267

-

-

41.497.289.626

35.078.823.114
4.967.161.096

1.782.721.872
312.612.290

-

-

36.861.544.986
5.279.773.386

147.118.412.749

10.437.583.376

-

-

157.555.996.123

75.963.297.272

Beban penjualan dan distribusi
(Catatan 19)
Beban umum dan administrasi
(Catatan 20)

76.509.427.238

2018

31 Desember / December
2017

Nilai Laba

Building
Renovation cost of
rental building
Office equipment
Machinery and
outlets equipments
Vehicles
Total
Book Value

6.130.496.970

8.628.618.473

15.286.142.110

7.807.603.391

1.765.803.977

2.461.521.024

2.342.082.815

2.629.979.983

Selling and distributions
expenses (Note 19)
General and administration
expenses (Note 20)

7.896.300.947

11.090.139.497

17.628.224.925

10.437.583.374

Total
Gain on sales off fixed asset:

30 September /
September 2019

Nilai perolehan Aset tetap
Akumulasi penyusutan
Nilai buku

Total

2016

Laba penjualan aset tetap :

Nilai jual

Office equipment
Machinery and
outlets equipments
Vehicles
Construction in
progress

Accumulated Depreciation

30 September /
September 2019

Jumlah

Land
Building
Renovation cost of
rental building

2018

31 Desember / December
2017

2016

453.248.339

62.328.610

195.100.000

313.367.552
(313.367.552)
-

610.652.850
(610.652.850)
-

701.619.686
(701.619.686)
-

-

453.248.339

62.328.610

195.100.000

-

Acquisition valueof fixed asset
Accumulated Depreciation
Book Value
Net Value

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016,
sebagian aset tetap berupa tanah, bangunan dan kendaraan dijadikan jaminan
atas fasilitas kredit.

As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016, most fixed
assets include land, buildings and vehicles as collateral to the Company's loan
facility.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Grup, tidak terdapat kejadian atau
perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap
pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Based on the assessment of management of the *URXS¶V there are no events
or changes in circumstances which may indicate on impairment of fixed assets
as of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016.

Pada tanggal 30 September 2018, nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang
telah disusutkan penuh namun masih digunakan, yang terutama terdiri atas
Building Renovation, Furniture & Fixture, Machinery, Vehicle masing-masing
sebesar Rp45.670.578.325, Rp 23.778.047.178, Rp26.050.609.315 dan
Rp3.798.262.707.

As of September 30, 2018, the cost of the Company's fixed assets that have
fully depreciated but is still ibeing utilized, which mainly consists of Building
Renovation, Furniture & Fixture, Machinery, Vehicle amounted to
Rp45.670.578.325,
Rp
23.778.047.178,
Rp26.050.609.315
dan
Rp3.798.262.707.
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9. ASET TAK BERWUJUD

9.

Akun ini terdiri dari:

This account Consist of:
30 September /
September 2019

Lisensi
Harga perolehan
Akumulasi amortisasi
Sub Jumlah
Perangkat lunak - neto
Jumlah

INTANGIBLE ASSETS

8.938.153.469
(7.291.102.728)
1.647.050.741

31 Desember / December
2017

2018
8.938.153.469
(6.591.701.019)
2.346.452.450

8.789.822.095
(6.030.696.415)
2.759.125.680

2016
8.789.822.094
(5.349.845.169)
3.439.976.925

347.943.548

377.621.831

417.703.931

458.169.323

1.994.994.289

2.724.074.281

3.176.829.611

3.898.146.248

10. ASET LAIN-LAIN

Total

This account Consist of:
30 September /
September 2019

31 Desember / December
2017

2018

2016

Jaminan sewa
Jaminan telepon
Jaminan listrik

4.592.108.186
216.973.970
59.192.400

4.528.830.780
125.459.600
110.603.981

4.692.370.780
118.580.000
76.433.900

4.445.940.283
138.580.000
52.766.400

Jumlah

4.868.274.556

4.764.894.361

4.887.384.680

4.637.286.683

Jaminan akan diterima kembali setelah kontrak berakhir dan dipenuhi oleh
Grup segala kewajiban yang telah diperjanjikan.

11. PINJAMAN BANK

Rent deposit
Telephone deposit
Electricity deposit
Total

The deposits will be refunded after the end of contracts and all agreed
obligations fulfilled by the Group.

11. BANK LOANS

Akun ini terdiri dari:

This account Consist of:
30 September /
September 2019

2018

31 Desember / December
2017

2016

Utang bank jangka pendek

Short-term bank loans
6.866.022.020
4.777.097.271
11.643.119.291

6.364.690.468
4.777.097.271
11.141.787.739

6.391.861.992
4.777.097.271
11.168.959.263

3.499.192.451
11.136.363.641

90.100.190
1.277.752.315
5.156.703.253
13.181.818.184

755.171.724
3.695.067.996
7.182.546.809
5.003.632.772

2.333.336.000

2.770.835.000

3.354.167.000

2.333.336.000

2.819.446.000

3.402.778.000

1.764.700.000

2.118.058.000

2.500.000.000

PT Bank Central Asia, Tbk
Subjumlah

6.000.000.000
27.066.928.092

27.414.712.942

25.893.364.301

18.114.441.269

Dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
Jumlah

7.427.998.579
19.638.929.513

7.669.574.785
19.745.138.157

18.441.411.216
7.451.953.085

6.504.085.222
11.610.356.047

Utang bank jangka panjang
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-7
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-8
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-9
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
K1
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
K2
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
K3

Software - net

10. OTHER ASSETS

Akun ini terdiri dari:

PT Bank CIMB Niaga Tbk-PRK
PT Bank CIMB Niaga Tbk-PT
Subjumlah

Advances
Acquisition costs
Accumulated amortization
Sub Total
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4.520.104.679 PT Bank CIMB Niaga Tbk-PRK
PT Bank CIMB Niaga Tbk-PT
4.777.097.271
9.297.201.950
Subtotal
Long term bank loans
2.408.989.897 PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-7
6.312.890.160 PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-8
9.392.561.212 PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-9
- PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
K1
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
K2
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
K3
PT Bank Central Asia, Tbk
Subtotal

Less current maturities
Total

`
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11. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

11. BANK LOANS (Continued)
Saldo Awal
31 Des 2018

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir
30 Sep 19

PT Bank CIMB Niaga Tbk-PRK
PT Bank CIMB Niaga Tbk-PT
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-7
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-8
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-9
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
K1
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
K2
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
K3
PT Bank Central Asia time loan

6.364.690.468
4.777.097.271
90.100.190
1.277.752.315
5.156.703.253
13.181.818.184

501.331.552
-

90.100.190
1.277.752.315
1.657.510.802
2.045.454.543

6.866.022.020
4.777.097.271
3.499.192.451
11.136.363.641

2.770.835.000

-

437.499.000

2.333.336.000

2.819.446.000

-

486.110.000

2.333.336.000

2.118.058.000

6.000.000.000

353.358.000
-

1.764.700.000
6.000.000.000

Jumlah

38.556.500.681

6.501.331.552

6.347.784.850

38.710.047.383

PT Bank CIMB Niaga Tbk-PRK
PT Bank CIMB Niaga Tbk-PT
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-7
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-8
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-9
PT Bank CIMB Niaga Tbk PI-10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
K1
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
K2
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
K3
PT Bank Central Asia time loan
Total

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Niaga)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Niaga)

a. Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari
Niaga dengan batas maksimum sebesar Rp 7.500.000.000 dan telah
diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 dengan menurunkan
fasilitas kredit PRK menjadi Rp5.100.000.000, suku bunga 10,45% per
tahun (floating), biaya provisi 0,5% per tahun dan pinjaman penalti sebesar
16%.

a. The Company obtained Bank Overdraft facility (PRK) from Niaga with a
maximum limit amounted to Rp 7,500,000,000.
and has been extended to July 29, 2020 by lowering the CRP credit facility
to Rp5,100,000,000, 10.45% interest per year (floating), provision fees
0.5% per year and penalty loans by 16%

b. Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap dari Niaga dengan batas
maksimum sebesar Rp 5.000.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka waktu
sampai dengan 29 Juli 2019, suku bunga 10,45% per tahun (floating), biaya
provisi 0,5% per tahun dan pinjaman penalti sebesar 2% dari saldo
pinjaman apabila dilunasi menggunakan pinjaman dari bank/lembaga
keuangan lainnya. Pinjaman tersebut telah diperpanjang dengan perjanjian
kredit No.29 tanggal 27 November 2019 dengan jangka waktu sampai
dengan 29 juli 2020.

b. The Company obtained Fixed Loan facility from Niaga with a maximum limit
amounted to Rp 5,000,000,000. This loan has due date until July 29, 2019
interest rate of 10.45% per annum (floating), provision of 0.5% per annum
and penalty of 2% from the outstanding loan if settled using loan from other
bank or financial institutions. The loan has been extended with a credit
agreement No.29 dated 27 November 2019 with a term of up to 29 July
2020.

c. Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Investasi Ketujuh (PI-7) dari
Niaga dengan batas maksimum sebesar Rp 8.600.000.000. Pinjaman ini
memiliki jangka waktu sampai dengan 26 September 2018, suku bunga
9,95% per tahun (floating), biaya provisi 0,5 % per tahun dan denda 2% per
bulan atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru.

c. The Company obtained The Seventh Investment Loan (PI-7) facility from
Niaga with a maximum limit amounted to Rp 8,600,000,000. This loan has
due date until September 26, 2018, interest rate of 9.95% per annum
(floating), provision of 0.5% per annum and penalty of 2% per month for
any delays to interest on payment. This loan is used for the opening of new
outlets.

d. Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Investasi Kedelapan (PI-8) dari
Niaga dengan batas maksimum sebesar Rp 18.000.000.000. Pinjaman ini
memiliki jangka waktu sampai dengan 13 September 2019, suku bunga
9,95% per tahun (floating), biaya provisi 1% per tahun dan denda 2% per
bulan atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru dan renovasi gerai.

d. The Company obtained The Eighth Investment Loan (PI-8) facility from
Niaga with a maximum limit amounted to Rp 18,000,000,000. This loan has
due date until September 13, 2019, interest rate of 9.95% per annum
(floating), provision of 1% per annum and penalty of 2% per month for
delays any to interest on payment. This loan is used for the opening of new
outlets and outlet renovation.

e. Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Investasi Sembilan (PI-9) dari
Niaga dengan batas maksimum sebesar Rp 10.000.000.000. Pinjaman ini
memiliki jangka waktu sampai dengan 1 Maret 2021, suku bunga 10,45%
per tahun (floating), biaya provisi 1% per tahun dan denda 2% per bulan
atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru dan renovasi gerai.

e. The Company obtained The Nine Investment Loan (PI-9) facility from Niaga
with a maximum limit amounted to Rp 10,000,000,000. This loan has due
date until March 1, 2021, interest rate of 10.45% per annum (floating),
provision of 1% per annum and penalty of 2% per month for delays any to
interest on payment. This loan is used for the opening of new outlets and
outlet renovation.

f. Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Investasi Sepuluh (PI-10) dari
Niaga dengan batas maksimum sebesar Rp 15.000.000.000. Pinjaman ini
memiliki jangka waktu sampai dengan 13 November 2023, suku bunga
10,45% per tahun (floating), biaya provisi 1% per tahun dan denda 2% per
bulan atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru dan renovasi gerai.

f. The Company obtained The Ten Investment Loan (PI-10) facility from
Niaga with a maximum limit amounted to Rp 15,000,000,000. This loan has
due date until November 13, 2023, interest rate of 10.45% per annum
(floating), provision of 1% per annum and penalty of 2% per month for
delays any to interest on payment. This loan is used for the opening of new
outlets and outlet renovation.

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kredit, agunan pinjaman
bank tersebut terdiri dari :

As stated on Loan Agreement Letter, the collaterals of bank loans consist of :
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11. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

11. BANK LOANS (Continued)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Niaga) (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Niaga) (continued)

1. Tanah dan bangunan (2 unit Ruko) yang diuraikan dalam Sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 65 dan 66/Timbang Langkat yang terletak di Binjai
Supermall, Jl. Soekarno Hatta No. 14 Blok GR 9 No. 3 dan 5, Timbang
Langkat, Binjai Timur, Binjai, Sumatera Utara atas nama PT Cipta Swadaya
Murni dengan Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 2.733.000.000.

1. Land and building (2 unit Shophouses) which is described in Sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 65 and 66/Timbang Langkat is located at Binjai
Supermall, Jl. Soekarno Hatta No. 14 Blok GR 9 No. 3 and 5, Timbang
Langkat, Binjai Timur, Binjai, Sumatera Utara on behalf of PT Cipta
Swadaya Murni with Mortgage Rights 1 amounted to Rp 2,733,000,000.

2. Tanah dan bangunan (Gudang) yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 232/Panunggangan yang terletak di Panunggangan,
Cipondoh, Tangerang atas nama PT Cipta Selera Murni Tbk dengan nilai
jaminan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 10.500.000.000
- Hak Tanggungan 2 sebesar Rp 1.000.000.000
- Hak Tanggungan 3 sebesar Rp 1.215.000.000
- Hak Tanggungan 4 sebesar Rp 1.055.000.000

2. Land and building (Warehouse) which is described in Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 232/Panunggangan is located at Panunggangan, Cipondoh,
Tangerang on behalf of PT Cipta Selera Murni Tbk with guarantedd value
are as follows :

3. Tanah dan bangunan (1 unit ruko) yang diuraikan dalam Sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 130/Rajawali yang terletak di Komplek Pertokoan Mall
Kalibata Blok B-III No. 8, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan atas nama
PT Cipta Swadaya Murni dengan nilai jaminan sebagai berikut :

3. Land and building (1 unit shophouses) which is described in Sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 130/Rajawali is located at Komplek Pertokoan Mall
Kalibata Blok B-III No. 8, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan on behalf of
PT Cipta Swadaya Murni with guaranteed value are as follows:

- Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 2.300.000.000
- Hak Tanggungan 2 sebesar Rp 65.000.000

-

Mortgage Rights 1 amounted to Rp 10,500,000,000
Mortgage Rights 2 amounted to Rp 1,000,000,000
Mortgage Rights 3 amounted to Rp 1,215,000,000
Mortgage Rights 4 amounted to Rp 1,055,000,000

- Mortgage Rights 1 amounted to Rp 2,300,000,000
- Mortgage Rights 2 amounted to Rp 65,000,000

4. Tanah dan Bangunan (3 unit Ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 330, 478, 479 dan 482/Cikini yang terletak di Jl. Cikini Raya,
Menteng, Jakarta Pusat atas nama PT Cipta Swadaya Murni dengan nilai
jaminan sebagai berikut :

4. Land and Building (3 unit Shophouses) based on Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 330, 478, 479 and 482/Cikini which is located in Jl. Cikini
Raya, Menteng, Jakarta Pusat on behalf of PT Cipta Swadaya Murni with
guaranteed value are as follows :

5. Tanah dan Bangunan (3 unit Ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 330, 478, 479 dan 482/Cikini yang terletak di Jl. Cikini Raya,
Menteng, Jakarta Pusat atas nama PT Cipta Swadaya Murni dengan nilai
jaminan sebagai berikut :

5. Land and Building (3 unit Shophouses) based on Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 330, 478, 479 and 482/Cikini which is located in Jl. Cikini
Raya, Menteng, Jakarta Pusat on behalf of PT Cipta Swadaya Murni with
guaranteed value are as follows :

-

Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 5.500.000.000
Hak Tanggungan 2 sebesar Rp 500.000.000
Hak Tanggungan 3 sebesar Rp 2.300.000.000
Hak Tanggungan 4 sebesar Rp 2.990.000.000

-

Mortgage Rights 1 amounted to Rp 5,500,000,000
Mortgage Rights 2 amounted to Rp 500,000,000
Mortgage Rights 3 amounted to Rp 2,300,000,000
Mortgage Rights 4 amounted to Rp 2,990,000,000

6. Tanah dan Bangunan (2 unit Ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 376 dan 377/Sidodadi yang terletak di Komplek Ruko Mal
Lembuswara Blok E No. 20-21, Jl. S. Parman, Sidodadi, Samarinda Ulu,
Samarinda atas nama PT Cipta Swadaya Murni dengan nilai jaminan
sebagai berikut :
- Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 2.000.000.000
- Hak Tanggungan 2 sebesar Rp 930.000.000
- Hak Tanggungan 3 sebesar Rp 668.500.000

6. Land and Building (2 unit Shophouses) based on Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 376 and 377/Sidodadi which is located in Komplek Ruko
Mal Lembuswara Blok E No. 20-21, Jl. S. Parman, Sidodadi, Samarinda
Ulu, Samarinda on behalf of PT Cipta Swadaya Murni with guaranteed
value are as follows :

7. Tanah dan Bangunan (1 unit Ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 945/Melayu yang terletak di Jl. Kampung Melayu Darat
RT.08/RW.III, Melayu, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin atas nama PT
Cipta Selera Murni Tbk dengan nilai jaminan sebagai berikut :

7. Land and Building (1 unit Shophouses) based on Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 945/Melayu which is located in Jl. Kampung Melayu Darat
RT.08/RW.III, Melayu, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin on behalf of PT
Cipta Selera Murni Tbk with guaranteed value are as follows :

- Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 1.125.000.000
- Hak Tanggungan 2 sebesar Rp 125.000.000
- Hak Tanggungan 3 sebesar Rp 319.000.000

- Mortgage Rights 1 amounted to Rp 2,000,000,000
- Mortgage Rights 2 amounted to Rp 930,000,000
- Mortgage Rights 3 amounted to Rp 668,500,000

- Mortgage Rights 1 amounted to Rp 1,125,000,000
- Mortgage Rights 2 amounted to Rp 125,000,000
- Mortgage Rights 3 amounted to Rp 319,000,000

8. Tanah dan Bangunan (Gudang) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 01/Tembung yang terletak di Jl. Letda Sujono No. 32, Tembung, Medan
Denai, Medan atas nama PT Cipta Selera Murni Tbk dengan nilai jaminan
sebagai berikut :
- Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 1.400.000.000
- Hak Tanggungan 2 sebesar Rp 555.000.000
- Hak Tanggungan 3 sebesar Rp 103.300.000

8. Land and Building (Warehouse) based on Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 01/Tembung which is located in Jl. Letda Sujono No. 32, Tembung,
Medan Denai, Medan on behalf of PT Cipta Selera Murni Tbk with
guaranteed value are as follows :
- Mortgage Rights 1 amounted to Rp 1,400,000,000
- Mortgage Rights 2 amounted to Rp 555,000,000
- Mortgage Rights 3 amounted to Rp 103,300,000
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11. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

11. BANK LOANS (Continued)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Niaga) (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Niaga) (continued)

9. Tanah dan Bangunan (1 unit Ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 64/Kebon Pisang yang terletak di Jl. Sunda No. 73, Kebon
Pisang, Sumur Bandung, Bandung atas nama PT Cipta Swadaya Murni
dengan nilai jaminan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 2.700.000.000
- Hak Tanggungan 2 sebesar Rp 925.000.000
- Hak Tanggungan 3 sebesar Rp 1.153.000.000

9. Land and Building (1 unit shophouses) based on Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 64/Kebon Pisang which is located in Jl. Sunda No. 73,
Kebon Pisang, Sumur Bandung, Bandung on behalf of PT Cipta Swadaya
Murni with guaranteed value are as follows :
- Mortgage Rights 1 amounted to Rp 2,700,000,000
- Mortgage Rights 2 amounted to Rp 925,000,000
- Mortgage Rights 3 amounted to Rp 1,153,000,000

10 2 unit Kios berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.
053/Jadirejo yang terletak di Gedung Citra Plaza Pekanbaru Lt.1 Blok II/A6
No. 58-59, Jl. Pepaya, Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru atas nama PT Cipta
Swadaya Murni dengan Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 8.000.000.000.

10. 2 units Kiosk based on Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.
053/Jadirejo which is located in Gedung Citra Plaza Pekanbaru Lt.1 Blok
II/A6 No. 58-59, Jl. Pepaya, Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru on behalf of PT
Cipta Swadaya Murni with Mortgage Rights 1 amounted to Rp
8,000,000,000.

11 Tanah dan Bangunan (1 unit Ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 1404/Titi Kuning yang terletak di Komplek Sepakat Lestari
Blok C No. 39, Jl. Brigjen Katamso, Titi Kuning, Medan Johor, Medan atas
nama PT Cipta Swadaya Murni dengan nilai jaminan sebagai berikut :

11. Land and Building (1 unit shophouses) based on Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 1404/Titi Kuning which is located in Komplek Sepakat
Lestari Blok C No. 39, Jl. Brigjen Katamso, Titi Kuning, Medan Johor,
Medan on behalf of PT Cipta Swadaya Murni with guaranteed value are as
follows :

- Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 200.000.000
- Hak Tanggungan 2 sebesar Rp 175.000.000
- Hak Tanggungan 3 sebesar Rp 41.000.000

- Mortgage Rights 1 amounted to Rp 200,000,000
- Mortgage Rights 2 amounted to Rp 175,000,000
- Mortgage Rights 3 amounted to Rp 41,000,000

12 Tanah dan Bangunan (1 unit Ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 53/Komplek Ruko Pantai Mas Permai Blok A No. 21, Jl.
Jenderal Sudirman, Prapatan, Balikpapan Timur, Balikpapan atas nama PT
Cipta Swadaya Murni dengan nilai jaminan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 800.000.000
- Hak Tanggungan 2 sebesar Rp 491.000.000

12. Land and Building (1 unit shophouses) based on Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 53/Komplek Ruko Pantai Mas Permai Blok A No. 21, Jl.
Jenderal Sudirman, Prapatan, Balikpapan Timur, Balikpapan on behalf of
PT Cipta Swadaya Murni with guaranteed value are as follows :
- Mortgage Rights 1 amounted to Rp 800,000,000
- Mortgage Rights 2 amounted to Rp 491,000,000

13 Tanah dan Bangunan (1 unit Ruko) berdasarkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 1383 dan 1388/Sidomulyo Barat yang terletak di Komplek
Perkantoran Duta Persada Blok I No. 1-2, Jl. Soekarno Hatta No. 992-993,
Sidomulyo Barat, Tampan, Pekanbaru atas nama PT Cipta Swadaya Murni
dengan nilai jaminan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 500.000.000
- Hak Tanggungan 2 sebesar Rp 215.000.000
- Hak Tanggungan 3 sebesar Rp 61.600.000

13. Land and Building (1 unit shophouses) based on Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 1383 dan 1388/Sidomulyo Barat which is located at
Komplek Perkantoran Duta Persada Blok I No. 1-2, Jl. Soekarno Hatta No.
992-993, Sidomulyo Barat, Tampan, Pekanbaru on behalf of PT Cipta
Swadaya Murni with guaranteed value are as follows :
- Mortgage Rights 1 amounted to Rp 500,000,000
- Mortgage Rights 2 amounted to Rp 215,000,000
- Mortgage Rights 3 amounted to Rp 61,600,000

14 Jaminan Perusahaan dari PT Cipta Swadaya Murni dengan nilai jaminan
sebesar Rp 48.032.400.000.

14. Corporate Guarantee from PT Cipta Swadaya Murni with guaranteed value
amounted to Rp 48,032,400,000.

Perseroan telah memperpanjang perjanjian kredit dengan bank CIMB Niaga
pada tanggal 27 November 2019 sesuai dengan Perubahan ke-18 dan
Pernyataan Kembali Perjanjian kredit Nomor 29 tanggal 29 Juli 2009.

The Company has extended the credit agreement with the CIMB Niaga
bank on November 27, 2019 in accordance with the 18th Amendment and
Restatement of the Credit Agreement Number 29 dated July 29, 2009.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

a. Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit Investasi (K-1) dari
Mandiri dengan batas maksimum sebesar Rp 3.500.000.000. Pinjaman ini
memiliki jangka waktu sampai dengan 28 September 2023, suku bunga
10,5% per tahun (floating), biaya provisi 0,1% per tahun dan denda 5% per
bulan atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru.

a. The Company obtained Investment Credit Loan facility (K-1) from Mandiri
with maximum limit amounted to Rp 3,500,000,000. This loan has due date
until September 28, 2023, interest rate of 10.5% per annum (floating),
provision of 0,1% per annum and penalty of 5% per month for delays any to
interest on payment. This loan is used for the opening of new outlets.

b. Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit Investasi (K-2) dari
Mandiri dengan batas maksimum sebesar Rp 3.500.000.000. Pinjaman ini
memiliki jangka waktu sampai dengan 28 September 2023, suku bunga
10,5% per tahun (floating), biaya provisi 0,1% per tahun dan denda 5% per
bulan atas keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru.

b. The Company obtained Investment Credit Loan facility (K-2) from Mandiri
with a maximum limit amounted to Rp 3,500,000,000. This loan has due
date until September 28, 2023, interest rate of 10.5% per annum (floating),
provision of 0,1% per annum and penalty of 5% per month for delays any to
interest on payment. This loan is used for the opening of new outlets.

c. Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit Investasi (K-3) dengan
batas maksimum sebesar Rp 2.500.000.000. Pinjaman ini memiliki jangka
waktu sampai dengan 28 September 2023, suku bunga 10,5% per tahun
(floating), biaya provisi 0,1% per tahun dan denda 5% per bulan atas
keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru.

c. The Company obtained Investment Credit Loan facility (K-3) with a
maximum limit amounted to Rp 2,500,000,000. This loan has due date until
September 28, 2023, interest rate of 10.5% per annum (floating), provision
of 0,1% per annum and penalty of 5% per month for delays any to interest
on payment. This loan is used for the opening of new outlets.
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11. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

11. BANK LOANS (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kredit, agunan pinjaman
bank tersebut terdiri dari :

As stated on Loan Agreement Letter, the collaterals of bank loans consist of :

1. Bangunan kantor yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun No. 28/BI/Guntur yang terletak di Menara Imperium Lantai
LG No. 29, Jl. HR Rasuna Said, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan atas
nama PT Cipta Swadaya Murni dengan Hak Tanggungan 1 sebesar Rp
5.580.000.000.

1. Office building which is described in Sertifikat Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun No. 28/BI/Guntur is located at Menara Imperium LG Floor
No. 29, Jl. HR Rasuna Said, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan on behalf
of PT Cipta Swadaya Murni with Mortgage Rights 1 amounted to Rp
5,580,000,000.

2. Tanah dan bangunan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 577/Pekalangan yang terletak di Ruko Yogya Grand Center Blok C No.
4, Jl. Karang Getas, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon atas nama PT Cipta
Swadaya Murni dengan Hak Tanggungan 1 sebesar Rp 1.670.000.000.

2. Land and building which is described in Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
577/Pekalangan is located at Ruko Yogya Grand Center Blok C No. 4, Jl.
Karang Getas, Pekalangan, Pekalipan, Cirebon on behalf of PT Cipta
Swadaya Murni with Mortgage Rights 1 amounted to Rp 1,670,000,000.

3. Tanah dan bangunan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 3716/Damai yang terletak di Komplek Ruko Fantasy Junction Blok A
No. 39, Damai, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur atas
nama PT Cipta Swadaya Murni dengan Hak Tanggungan 1 sebesar Rp
1.430.000.000.

3. Land and building which is described in Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
3716/Damai is located at Komplek Ruko Fantasy Junction Blok A No. 39,
Damai, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur on behalf of PT
Cipta Swadaya Murni with Mortgage Rights 1 amounted to Rp
1,430,000,000.

4. Tanah dan bangunan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 3765/Damai yang terletak di Komplek Ruko Fantasy Junction Blok A
No. 40, Damai, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur atas
nama PT Cipta Swadaya Murni dengan Hak Tanggungan 1 sebesar Rp
1.430.000.000.

4. Land and building which is described in Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
3765/Damai is located at Komplek Ruko Fantasy Junction Blok A No. 40,
Damai, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur on behalf of PT
Cipta Swadaya Murni with Mortgage Rights 1 amounted to Rp
1,430,000,000.

5. Tanah dan bangunan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 4050/Talang Kelapa yang terletak di Komplek Pergudangan Sky Park
Blok C No. 7, Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang atas nama PT
Cipta Swadaya Murni dengan Hak Tanggungan 1 sebesar Rp
1.750.000.000.

5. Land and building which is described in Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
4050/Talang Kelapa is located at Komplek Pergudangan Sky Park Blok C
No. 7, Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang on behalf of PT
Cipta Swadaya Murni with Mortgage Rights 1 amounted to Rp
1,750,000,000.

PT Bank Central Asia, Tbk

PT Bank Central Asia, Tbk

a. Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Kredit Investasi dari BCA
dengan batas maksimum sebesar Rp 4.200.000.000 dan fasilitas
Installment Loan sebesar Rp 1.800.000.000 Pinjaman ini memiliki jangka
waktu sampai dengan 12 September 2024, suku bunga 10,25% per tahun
(floating), biaya provisi 1% per tahun dan denda 6% per bulan atas
keterlambatan pembayaran bunga. Pinjaman ini digunakan untuk
pembukaan gerai baru dan tambahan modal kerja usaha restoran Texas
Chicken.

a. The company obtained an Investment Credit Facility from BCA with a
maximum limit of Rp 4,200,000,000 and Installment Loan facility of Rp
1,800,000,000 This loan has a term of up to September 12, 2024, an
interest rate of 10.25% per annum (floating), a fee of 1% per annum and a
penalty of 6% per month for late payment of interest. This loan is used for
opening new outlets and additional working capital for the Texas Chicken
restaurant business.

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kredit, agunan pinjaman
bank tersebut terdiri dari :

As stated on Loan Agreement Letter, the collaterals of bank loans consist of :

Tanah dan bangunan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 1899/Grogol Selatan yang terletak di Komplek Town House Simprung
Gallery Residence, Jl. Teuku Nyak Arif No.2 RT 005 RW 02, seluas 151 m2,
terdaftar atas nama "PT ANGLIA INDAH PERMAI", berkedudukan di
Jakarta.

Land and buildings as described in Building Certificate of Use No. 1899 /
Grogol Selatan located in the Simplung Town House Complex Simprung
Gallery Residence, Jl. Teuku Nyak Arif No.2 RT 005 RW 02, covering an
area of  m2, registered under the name "PT ANGLIA INDAH PERMAI",
domiciled in Jakarta.

Pembayaran masing-masing fasilitas pinjaman bank sebagai berikut:
30 September /
September 2019

Payment of each bank loan facility is as follows:
31 Desember / December
2017

2018

2016

Bank Loan (CIMB NIAGA
Trade Finance

Bank Loan (CIMB NIAGA

-

-

-

77.511.547
1.553.333.368
2.576.127.329
607.438.788
1.720.000.008
2.979.895.321

Bank lLoan (CIMB NIAGA) PI-2
Bank lLoan (CIMB NIAGA) PI-6
Bank lLoan (CIMB NIAGA) PI-10
Bank Loan (CIMB NIAGA) PI-8A
Bank Loan (CIMB NIAGA) PI-9
Bank Loan (CIMB NIAGA) PI-7
Bank Loan (MANDIRI) - K1
Bank Loan (MANDIRI) - K2
Bank Loan (MANDIRI) - K2
Bank Loan (CIMB NIAGA) PRK
BCA TIME LOAN

Jumlah Pembayaran

2.045.454.543
1.277.752.315
1.692.719.670
90.100.190
437.499.000
437.499.000
277.776.000
501.331.552
6.760.132.270

2.081.818.184
2.417.315.681
2.025.843.556
665.071.533
583.332.000
583.332.000
416.664.000
-

2.617.822.164
2.210.014.403
1.653.818.174
145.833.000
97.222.000
-

8.773.376.954
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6.724.709.740

Trade Finance
Bank lLoan (CIMB NIAGA) PI-2
Bank lLoan (CIMB NIAGA) PI-6
Bank lLoan (CIMB NIAGA) PI-10
Bank Loan (CIMB NIAGA) PI-8A
Bank Loan (CIMB NIAGA) PI-9
Bank Loan (CIMB NIAGA) PI-7
Bank Loan (MANDIRI) - K1
Bank Loan (MANDIRI) - K2
Bank Loan (MANDIRI) - K2
Bank Loan (CIMB NIAGA) PRK
BCA TIME LOAN

9.514.306.361

Total Payment
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12. UTANG USAHA

12. TRADE PAYABLES

Akun ini merupakan liabilitas kepada para pemasok yang timbul dari
pembelian bahan baku, perlengkapan gerai dan suku cadang mesin kepada
pemasok sebagai berikut :
30 September /
September 2019
Ciomas Adisatwa
Sahabat Kita
PT Sukanda Djaya
PT Anugerah Indofood
Barokah Makmur
Inbisco Niagatama Semesta
Lasallefood (Mayonaise)
Letter Mas
Dangsap Pendura
Sierad product
Sumber Cipta Raya
Cinone
Kekal Jaya
Bintang baru
Unilever Indonesia
Pola Paperindo
PT Pintu Mas Mulia
Maju Sejahtera Lestari
Sinar Meadow
Extravet Nasuba
Kerawang Food
Sinar Sosro
Sambel Aku
Rezky Utama
Teten Gazali
Sarimunik Mandiri
Lain-lain (dibawah Rp100 juta)
Jumlah

This account represents liabilities to the suppliers mainly arising from
purchase of raw materials, outlet supplies and machinery outlets to suppliers
are as follows :
31 Desember / December
2017

2018

2016

4.621.053.534
2.347.889.030
1.510.946.673

7.581.300.612
4.450.440.399
680.124.035

4.820.719.967
2.943.424.455
793.146.720

3.689.815.297
1.763.003.483
809.525.965

1.270.061.968
1.006.410.035
713.546.900
450.000.000
550.228.702
334.343.400
228.697.650
192.212.869
168.000.000
135.424.500
126.253.810
113.364.215
105.053.953
102.930.804
1.034.737.726

820.863.093
692.735.231
250.071.673
1.160.297.945
227.397.000
159.645.000
161.258.071
68.904.000
1.437.425.901
1.020.289.584
40.655.000
19.472.000
1.076.503.085

598.699.153
118.082.800
311.311.000
312.092.312
138.000.000
17.325.000
83.904.159
108.537.000
763.154.268
105.600.000
541.759.332
514.375.802
24.075.000
18.880.000
200.640.000
861.844.875

553.809.835
107.004.941
186.786.600
82.800.000
138.570.000
62.073.681
41.686.695
77.910.930
610.402.401
468.531.903
154.672.100
174.378.424
115.975.116
51.800.000
489.591.875

15.011.155.770

19.847.382.628

13.275.571.842

9.578.339.246

13. UTANG AKRUAL

This account Consist of:
30 September /
September 2019

31 Desember / December
2017

2018

2016

Listrik, air dan
jasa pemeliharaan
Royalti
Insentif dan tunjangan
Administrasi kantor

2.530.094.178
10.330.115.063
3.393.255.379
37.516.048

5.933.098.575
6.506.728.883
732.823.176
26.712.590

5.044.668.478
3.886.004.570
685.496.492
33.725.480

4.654.702.098
1.103.782.445
730.121.118
34.527.913

Jumlah

16.290.980.668

13.199.363.224

9.649.895.020

6.523.133.574

14. UTANG LAIN - LAIN

Electricity, water and
maintenances
Royalty
Insentive and allowances
Office administration
Total

14. OTHER PAYABLES

Akun ini terdiri dari:

This account Consist of:
30 September /
September 2019

Jumlah

Total

13. ACCRUED PAYABLE

Akun ini terdiri dari:

Pihak berelasi
PT Cipta Swadaya Murni
Pemegang saham Lisa Muchtar
Pihak ketiga
Pembelian perlengkapan gerai

Ciomas Adisatwa
Sahabat Kita
Sukanda Djaya
PT Anugerah Indofood
Barokah Makmur
Inbisco Niagatama Semesta
Lasallefood (Mayonaise)
Letter Mas
Dangsap Pendura
Sierad product
Sumber Cipta Raya
Cinone
Kekal Jaya
Bintang baru
Unilever Indonesia
Pola Paperindo
PT Pintu Mas Mulia
Maju Sejahtera Lestari
Sinar Meadow
Extravet Nasuba
Kerawang Food
Sinar Sosro
Sambel Aku
Rezky Utama
Teten Gazali
Sarimunik Mandiri
Other (under Rp100 Milion)

7.150.380.626
1.550.000.000

2018

31 Desember / December
2017

2016

7.607.780.646
1.550.000.000

10.303.730.626
-

4.300.552.227

6.182.229.348

14.219.663.225

8.325.927.331

13.000.932.853

15.340.009.994

24.523.393.851

20.139.127.311
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9.249.199.980
2.564.000.000

Related parties
PT Cipta Swadaya Murni
Swadaya Murni Shareholder
Third parties
Purchase of outlet supplies
Total
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15. PERPAJAKAN

15. TAXATION

a. Utang Pajak

a.

Akun ini terdiri dari:

Tax Payable
This account consist of:

30 September /
September 2019

31 Desember / December
2017

2018

2016

Pajak penghasilan :
Pajak hotel dan restoran
PPh Pasal 21
PPh Pasal 23
PPh Pasal 4 (2)
PPh Pasal 25
PPh Pasal 29
Pajak Pertambahan Nilai

1.294.269.700
31.400.831
421.236.706
32.753.971

1.543.810.743
59.341.444
7.135.421
36.828.790
-

2.478.537.298
117.211.480
27.773.645
177.299.172

1.503.571.538
118.542.388
77.645.370
27.820.083
16.782.506

Income taxes :
Hotel and restaurant tax
Tax Article 21
Tax Article 23
Tax Article 4 (2)
Tax Article 25
Tax Article 29
Value added tax

Sub jumlah

1.779.661.208

1.647.116.398

2.800.821.595

1.744.361.885

Sub - Total

167.342.819
3.425.811
1.179.167
-

Subsidiaries
Income taxes :
Hotel and restaurant tax
Tax Article 21
Tax Article 23
Tax Article 4 (2)
Tax Article 25
Tax Article 29

Entitas Anak
Pajak penghasilan :
Pajak hotel dan restoran
PPh Pasal 21
PPh Pasal 23
PPh Pasal 4 (2)
PPh Pasal 25
PPh Pasal 29
Sub jumlah
Jumlah

66.191.253
-

158.681.165
267.057
6.079.964
2.000.000
-

66.191.253

167.028.186

188.021.558

171.947.797

Sub - Total

1.845.852.461

1.814.144.584

2.988.843.153

1.916.309.682

Total

b. Pajak Penghasilan Badan

b.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan
taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :
30 September /
September 2019
Laba (rugi) sebelum pajak
sesuai dengan laporan laba
rugi dan penghasilan
komprehensif lain
konsolidasian
Laba (rugi) sebelum pajak
sesuai dengan laporan laba
rugi dan penghasilan
komprehensif lain - Entitas
Anak
Laba (rugi) sebelum pajak
sesuai dengan laporan laba
rugi dan penghasilan
komprehensif lain Perusahaan
Temporary difference :
Imbalan pasca kerja
Pembayaran
imbalan pasca kerja
Penyusutan aset tetap
dan amortisasi

183.262.334
3.600
3.065.062
1.690.562

Corporate Income Tax
The reconciliation between income (loss) before income tax expenses per
consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
and the estimated taxable income are as follows :

31 Desember / December
2017

2018

2016
Income (loss) before tax based
on the consolidated statements
of profit or loss and other
comprehensive income

(7.371.695.496)

(12.016.903.384)

(14.220.329.925)

3.962.355.146
Income (loss) before tax based
on the statements of profit or
loss and other comprehensive
income - Subsidiary

(680.350.339)

(6.691.345.157)
977.019.306

(1.213.184.964)

(678.805.290)

(10.803.718.420)

(14.394.800.522)

4.641.160.436

1.395.505.256

1.707.816.656

1.642.902.117

(2.902.447.382)

(1.754.757.915)

3.116.637.229

(1.863.746.683)

(2.232.136.692)
(1.196.153.186)

174.470.597

(2.526.329.100)
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Income (loss) before tax based
on the statements of profit or
loss and other comprehensive
income - The Company
Temporary difference :
Post-employment benefits
Payment of postemployment benefits
Depreciation of fixed assets
and amortization
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15. PERPAJAKAN (Lanjutan)
Beda Permanen :
Beban yang tidak dapat
dikurangkan untuk tujuan
fiskal
Biaya lain-lain
Penghasilan yang telah
dikenakan pajak yang
bersifat final

15. TAXATION (Continued)

442.328.168
-

908.571.783
84.016.484

(23.914.124)

(16.102.519)

Jumlah

(2.032.856.528)

(154.338.096)

Laba (rugi) fiskal

(8.724.201.685)

(10.958.056.516)

1.835.253.446
-

92.039.474
-

(179.960.931)

(66.851.884)

Permanent difference :
Income (loss) before tax
based on the consolidated
statements of profit or loss
Other expenses
Income already subjected to
final tax

3.577.299.018

(1.950.414.891)

(10.817.501.504)

1.333.134.965

Fiscal income (loss)

Total

Penghasilan kena pajak Perusahaan
Entitas anak

-

-

71.843.000

333.284.000
18.390.250

Taxable income
The Company
Subsidiary

Penghasilan kena pajak
Perusahaan
Entitas anak

-

-

71.843.000

333.284.000
18.390.250

Taxable income
The Company
Subsidiary

b. Pajak Penghasilan Badan
Penghasilan kena pajak - Kini
Perusahaan
Entitas anak
Beban pajak penghasilan
kini - Konsolidasian
Dikurangi :
Pajak penghasilan dibayar di muka
Pasal 25
Perusahaan
Entitas anak
Pajak penghasilan dibayar di muka
Pasal 29
Perusahaan
Entitas anak
Jumlah

b.

-

-

17.960.750

-

-

-

17.960.750

-

Taxable income -Current
The Company
Subsidiary
Current income tax
expenses - Consolidated

316.501.494
14.964.439

Less :
Prepayment of income tax
article 25
The Company
Subsidiary

16.782.506
3.425.811
20.208.317

Prepayment of income tax
article 29
The Company
Subsidiary
Total

-

-

-

Dikreditkan ke penghasilan
komprehensif lain :
Imbalan kerja karyawan
Aset pajak tangguhan Perusahaan
Aset pajak tangguhan Entitas anak
Aset pajak tangguhan Konsolidasian

1.690.562
1.690.562
c.

30 September /
September 2019

Sub - Jumlah

1.690.562

-

c. Pajak tangguhan

Saldo Awal
Dibebankan ke laporan laba rugi :
Imbalan pasca kerja
Penyusutan aset tetap dan
amortisasi lisensi

Corporate Income Tax

4.269.172.535

2018
5.870.431.602

Deferred Income Tax

31 Desember / December
2017
4.940.023.941

2016
Beginning balance
4.953.013.262
Charged to statements of profit or loss :
Post-employment benefits
(27.963.950)
Depreciation of fixed assets
and amortization of licenses
(465.936.671)

(313.779.347)

524.037.829

(298.657.682)

299.038.297
(14.741.050)

(841.463.918)
(317.426.089)

779.159.307
480.501.625

4.254.431.485
388.881.213

5.589.054.680
(1.319.882.145)

5.420.525.566
430.608.244

4.459.112.641
480.911.300

4.643.312.698

4.269.172.535

5.851.133.810

4.940.023.941

19.297.792

51.392.724

Employee benefits
Deferred tax assets The Company
Deferred tax assets Subsidiary

5.870.431.602

4.991.416.665

Deferred tax assets Consolidated

(31.362.312)
4.611.950.386

(34.720.127)
4.234.452.408
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(493.900.621)

Sub - Total
Depreciation of fixed assets
and amortization of licenses

`

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CIPTA SELERA MURNI TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 30 September 2019,
31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT CIPTA SELERA MURNI TBK AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For The Nine - Month Periods Ended of September 30, 2019,
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

d. Pengampunan Pajak

d.

Tax Amnesty

Pada 2016, Perusahaan berpatisipasi dalam Program Pengampunan Pajak
sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak No. 11 tahun 2016.
Pengampunan pajak adalah sebuah penghapusan atas pajak yang
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi, dan sanksi pidana di
bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayarkan
uang tebusan seperti yang ditetapkan di dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Peraturan Perundangan Pengampunan Pajak,
seluruh pemeriksaan perpajakan yang sedang terjadi, sanksi, maupun
investigasi perpajakan akan dihentikan dan seluruh gugatan perpajakan
Perusahaan sebelum tanggal 1 Januari 2016 akan dihapuskan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Indonesia.

For the year 2016, the Company has participated in the Tax Amnesty
Program in accordance with Tax Amnesty Law No. 11 year 2016. Tax
amnesty is a waiver of tax due, administration sanctions, and tax crime
sanctions which is granted on tax obligations through assets declaration by
paying redemption money as stipulated in this law. Under the Tax Amnesty
Law, all the ongoing tax audit, sanctions or tax investigation will be
GLVFRQWLQXHGDQGDOOWKH&RPSDQ\¶VWD[FODLPEHIRUH-DQXDU\ZLOO
be waived by the Indonesian Tax Office.

Pengampunan pajak Perusahaan telah disetujui oleh DJP adalah sebagai
berikut :

7KH&RPSDQ\¶VWD[DPQHVW\ILOOLQJWRWKHWD[RIILFHKDVEHHQDSSURYHG
by the DJP, are as follow :

Jumlah Aset Pengampunan Pajak
Yang Diakui Pada Laporan Posisi
Keuangan / Total Assets From Tax
Amnesty Which Has Been
Recognized In Statement Of Financial
Position

Tanggal Surat Keterangan
Pengampunan Pajak / Date
of Tax Amnesty Approval
Letter

Surat Keterangan Pengampunan
Pajak / Tax Amnesty Approval
Letter
Perusahaan :
KET-16202/PP/WPJ.06/2016

11 Oktober/ October 2016

Entitas anak :
KET-6852/PP/WPJ.06/2016

29 September/ September 2016

16. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

1.117.696.400

22.353.928

165.000.000

3.300.000

16. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Grup
mencatat liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang
dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen, di mana
menggunakan metode aktuarial ³3URMHFWHG Unit &UHGLW´ dan asumsi-asumsi
utama sebagai berikut :

Umur pensiun normal
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Tingkat mortalitas

Jumlah Pengampunan Pajak
Yang Dibebankan Pada Laba
Rugi / Total Of Tax Amnesty
Which Has Been Charged To
Current Year Profit Or Loss

As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group
accrued post-employment benefits liabilities based on the actuarial calculation
prepared by PT Sigma Prima Solusindo, an independent actuary, which using
DFWXDULDO³3URMHFWHG8QLW&UHGLW´PHWKRGDQGWKHIROORZLQJPDLQDVVXPSWLRQV

30 September /
September 2019

2018

31 Desember / December
2017

55 tahun/ years

55 tahun/ years

55 tahun/years

,87% per tahun/ per yea ,87% per tahun/per yea ,27% per tahun/per yea
,00% per tahun/ per yea ,00% per tahun/per yea ,00% per tahun/per yea
TMI-III 2011
TMI-III 2011
TMI-III 2011

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari liabilitas imbalan
pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut :
30 September /
September 2019

2018

2016
55 tahun/years
27% per tahun/per ye
00% per tahun/per ye
TMI-III 2011

Reconciliation between beginning and ending balance of post-employment
benefits liabilities are as follows :
31 Desember / December
2017

2016

Saldo awal
Biaya jasa kini
Biaya bunga
Pembayaran tahun berjalan
Kerugian aktuarial

10.131.044.775
405.903.072
641.868.919
(2.387.423.500)
1.711.663.156

14.222.794.458
524.168.486
973.136.411
(5.589.054.580)

13.652.640.065
706.669.343
1.127.802.922
(3.175.861.953)
1.911.544.181

11.500.577.673
712.315.573
1.033.155.181
(1.760.500.365)
2.167.092.003

Jumlah

10.503.056.422

10.131.044.775

14.222.794.558

13.652.640.065
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Normal pension age
Discount rate
Salary increase rate
Mortality rate

Beginning balance
Current service cost
Interest cost
Payment for the year
Actuarial loss
Total
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16. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

16. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Rincian beban imbalan pascakerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai
30 September /
September 2019
Biaya jasa kini
Biaya bunga
Jumlah

The details of post-employment benefits expenses recognized in profit or loss
31 Desember / December
2017

2018

2016

405.903.072
641.868.919

524.168.486
973.136.411

706.669.343
1.127.802.922

712.315.573
1.033.155.181

Current service cost
Interest cost

1.047.771.991

1.497.304.897

1.834.472.265

1.745.470.754

Total

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut :
30 September /
September 2019

The movements of the post-employment benefits liabilities are as follows :
31 Desember / December
2017

2018

2016

Saldo awal
Beban imbalan kerja (Catatan 22)
Pembayaran tahun berjalan
Kerugian aktuarial

10.131.044.775
1.047.771.991
(2.387.423.500)
1.711.663.156

14.222.794.458
1.497.304.897
(5.589.054.580)

13.652.640.065
1.834.472.265
(3.175.861.953)
1.911.544.181

11.500.577.673
1.745.470.754
(1.760.500.365)
2.167.092.003

Jumlah

10.503.056.422

10.131.044.775

14.222.794.558

13.652.640.065

Analisis sensitivitas yang menunjukkan dampak terhadap liabilitas imbalan
kerja terkait dengan perubahan asumsi aktuarial di bawah ini (dengan asumsi
variabel aktuarial lainnya dianggap konstan) adalah sebagai berikut :

Perubahan Asumsi/
Changes in Assumptions
Tingkat
Diskonto/Discount Rate
Tingkat Kenaikan
Gaji/Increasing Salary

Total

A sensitivity analysis that shows the impact on employee benefits liabilities
related to changes in actuarial assumptions below (assuming other actuarial
variables held constant) is as follows :
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Kerja /
Impact on Employee Benefit Liabilities
31 Desember / December
2018
2017

30 September /
September 2019

2016

Kenaikan/Increase 1%
Penurunan/Decrease 1%

(9.810.926.006)
11.283.528.699

(651.040.149)
846.629.470

(1.024.467.494)
1.158.627.413

(1.033.668.585)
1.171.013.371

Kenaikan/Increase 1%
Penurunan/Decrease 1%

11.321.562.606
(9.767.755.454)

897.266.668
(691.993.118)

1.204.730.145
(1.080.037.411)

1.234.924.088
(1.103.231.027)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan
yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan
asumsi tidak terpisah satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut
kemungkinan besar saling berkorelasi.
17. MODAL SAHAM

The sensitivity analysis presented above may not represent of the actual
change in the post- employment benefit obligation as it is unlikely that the
change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the
assumptions may be correlated.
17. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 September 2019,
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :
Pemegang saham/
Shareholders

Beginning balance
Current service cost
Interest cost
Payment for the year

Persentase kepemilikan/
Percentage of ownership

The details of the &RPSDQ\¶V shareholders As of September 30, 2019,
December 31, 2018, 2017, and 2016 are as follows :
Lembar saham/
Number of shares

Jumlah/
Total

Lisa Muchtar
Husni Muchtar

72,5%
27,5%

22.910
8.690

22.910.000.000
8.690.000.000

Jumlah / Total

100%

31.600

31.600.000.000

Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 31.600.000.000
terbagi atas 31.600 lembar saham bernilai Rp 1.000.000 per lembar.

Authorized, issued and fully paid for Rp 31,600,000,000 divided into 31,600
shares with par value of Rp 1,000,000 per share.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian,
berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan
menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan
saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada
perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode penyajian.

The Group manages its capital structure and makes adjustment to it in light of
changes in economic conditions. To maintain and adjust dividend payment to
shareholders, issue new stock or attempt financing from loan. No changes
made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat
untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

The *URXS¶V policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure
access to finance at a reasonable cost.
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18. PENJUALAN

18. SALES

Akun ini seluruhnya merupakan penjualan makanan dan minuman. Pada
tanggal 30 September 2019 dan 2018, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
masing-masing
Rp155.439.415.975
dan
Rp174.408.346.739,
Rp227.546.678.419, Rp246.006.862.000, dan Rp251.558.617.664

19. BEBAN POKOK PENJUALAN

This account entirely represents sales of foods and beverages. As of
September 30, 2019 and 2018, December 31, 2018, 2017, and 2016
amounted of 155,439,415,975 dan 174,408,346,739, Rp227,546,678,419.
Rp246,006,862,000. dan Rp251,558,617,664

19. COST OF GOODS SOLD

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut :

The details of cost of goods sold are as follows :

30 September / September
2019
2018

31 Desember / December
2017

2018

2016

Persediaan awal
Pembelian

8.882.339.468
60.221.777.686

9.428.539.394
66.448.353.018

9.428.539.394
85.903.444.565

10.550.470.623
90.531.932.640

7.820.298.603
94.068.274.424

Beginning inventories
Purchase

Barang tersedia
untuk dijual

69.104.117.154

75.876.892.412

95.331.983.959

101.082.403.263

101.888.573.027

Goods available
for sale

Persediaan akhir
(Catatan 6)

(9.320.638.383)

(10.040.816.451)

(8.882.339.468)

(9.428.539.394)

(10.550.470.623)

Ending inventories
(Note 6)

Beban pokok
penjualan

59.783.478.771

65.836.075.961

86.449.644.491

91.653.863.869

91.338.102.404

Cost of goods sold

2.897.426.622
700.304.577

3.787.462.835
851.093.437

4.555.304.425
1.079.790.592

4.689.892.161
1.155.302.881

4.533.341.165
1.263.092.823

Gas
Water

63.381.209.970

70.474.632.233

92.084.739.508

97.499.058.911

97.134.536.392

Gas
Air
Jumlah

20. BEBAN PENJUALAN DAN DISTRIBUSI

20. SELLING AND DISTRIBUTION EXPENSES

Rincian beban penjualan dan distribusi adalah sebagai berikut :

The details of selling and distribution expenses are as follows :

30 September / September
2019
2018
Gaji dan
tunjangan
Sewa dan
service charge
Bahan bakar
dan penerangan
Penyusutan (Catatan 8)
Royalti
Promosi dan
iklan
Kimia dan
pembersih
Administrasi gerai
Asuransi
Perbaikan dan
pemeliharaan
Amortisasi
Kehilangan dan
kerusakan
Transportasi
Lisensi
Listrik, air dan telepon
Pembukaan toko baru
Perjalanan dinas
Jumlah

Total

2018

31 Desember / December
2017

2016

26.877.417.486

30.913.283.342

39.218.645.395

39.555.227.434

40.105.237.272

21.944.151.500

27.901.285.588

35.935.060.858

37.895.547.632

41.092.527.162

9.289.877.826
6.130.496.970
6.737.516.265

11.014.250.564
6.490.329.092
7.504.944.271

14.067.489.019
8.628.618.473
9.823.120.702

15.361.006.427
15.286.142.110
10.569.159.202

16.219.449.833
7.807.603.391
11.058.967.364

2.735.471.896

4.090.798.550

5.203.320.557

3.684.021.494

3.044.770.105

1.130.490.390
920.163.915
487.476.730

1.354.285.186
854.230.093
592.188.368

1.656.694.610
1.588.200.744
834.930.197

1.711.990.076
1.678.749.655
714.890.305

1.692.309.247
1.632.279.144
617.073.813

1.543.920.009
699.401.708

2.273.760.012
461.961.582

1.858.369.068
601.086.705

713.579.065
680.851.246

1.880.169.084
273.090.817

200.761.797
325.550.355
38.659.812

281.696.154
336.480.844
49.054.895

619.289.739
490.541.597
225.040.284

659.724.131
654.669.601
449.238.989

753.563.963
515.788.443
303.910.238

244.758.099
56.739.048
2.030.000

566.405.632
136.946.609
33.107.400

327.365.310
166.362.959
40.978.900

338.142.386
101.983.920
26.788.171

298.024.187
3.657.500
25.707.953

79.364.883.806

94.855.008.180

121.285.115.117

130.081.711.844

127.324.129.516
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Salaries and
allowances
Rent and
service charge
Fuel and
light
Depreciation (Note 8)
Royalty
Promotion and
advertising
Chemicals and
cleaners
Outlet administration
Insurance
Repair and
maintenance
Amortization
Loss and
damage
Transportations
License
Electricity, water
and telephone
Opening new store
Business travelling
Total
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21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Akun ini terdiri dari :

This account consist of :
30 September / September
2019
2018

Gaji dan
tunjangan
Sewa
Penyusutan (Catatan 8)
Listrik, air dan
telepon
Imbalan pascakerja
(Catatan 16)
Perjalanan dinas
Administrasi kantor
Perbaikan dan
pemeliharaan
Transportasi
Jasa profesional
Bahan bakar dan
penerangan
Asuransi
Administrasi bank
Jumlah

9.139.651.236
2.405.280.000
1.765.803.977

10.078.850.418
2.471.600.000
1.862.222.370

12.844.180.226
3.517.761.111
2.461.521.024

17.372.814.732
3.364.036.382
2.342.082.815

269.666.453

304.796.793

391.913.140

2.038.209.993

1.047.771.991
257.539.106
1.288.088.159

2.385.000.000
486.212.254
2.026.081.987

1.497.304.897
623.179.404
827.067.933

1.834.472.165
1.318.469.537
1.164.004.600

253.687.927
575.544.939
362.768.600

366.787.837
474.482.784
165.012.755

517.732.674
654.890.247
180.262.755

662.333.000
634.931.877
592.546.600

1.013.854.681
82.074.359
54.479.210
18.516.210.638

1.082.761.174
109.553.567
133.605.955
21.946.967.893

1.957.268.847
145.085.622
51.996.525
25.670.164.405

788.757.370
211.649.565
54.791.961
32.379.100.597

22. 3(1*+$6,/$1/$,1/$,1±1(72

Salaries and
allowances
Rent
Depreciation (Note 8)
Electricity, water and
telephone
2.220.392.615
Post-employment benefits
(Note 16)
1.745.470.754
Business travelling
1.126.238.277
Office administration
1.343.483.637
Repair and
maintenance
563.323.988
Transportation
865.552.485
Professional fees
516.702.989
Fuel and
light
492.848.898
Insurance
152.824.556
Bank charges
103.233.687
32.623.314.369
Total
17.460.521.178
3.402.741.322
2.629.979.983

This account consist of :
30 September / September
2019
2018

Jumlah

2016

22. 27+(56,1&20(6±1(7

Akun ini terdiri dari :

Pendapatan Lain-lain
Laba (rugi) penjualan
aset tetap
(Catatan 8)
Klaim asuransi
Penghasilan hak
atas penjualan
Penghasilan kerjasama
neto
Laba (rugi) selisih
NXUV±QHWR

31 Desember / December
2017

2018

31 Desember / December
2017

2018

2016

875.664.568

1.791.167.515

3.742.394.188

2.745.078.625

372.763.866

453.248.339
-

323.062.000
-

62.238.616
-

195.100.000
-

10.468.931.527

-

-

-

-

1.278.141.611

-

-

-

-

497.427.875

14.224.077

96.505.239

2.954.402.702

12.713.770.118

1.328.912.907

(10.565.246)

(10.565.246)

2.103.664.269

3.794.067.558

23. BEBAN KEUANGAN

Others Income
Gain (loss) on sales
of fixed assets
(Note 8)
Claim insurance
Income from
sales on righ
Income from joint
promotion - net
Gain on foreign
exchange - net
Total

23. FINANCE COST

Akun ini merupakan beban bunga bank dan keuangan atas utang bank
Perusahaan. Pada tanggal 30 September 2019 and 2018, 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 masing-masing Rp2.877.719.964 dan Rp3.070.230.878,
Rp4.317.630.330, Rp3.221.723.275, dan Rp3.228.052.359.
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This accounts are interest and financial expenses of the Company's bank
loans.As of September 30, 2019 and 2018, December 31, 2018, 2017, and
2016 amounted of Rp2,877,719,964 and Rp3,070,230,878, Rp4,317,630,330.
Rp3,221,723,275 and Rp3,228,052,359.
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24. INSTRUMEN KEUANGAN

24. FINANCIAL INSTRUMENTS

Selain dari piutang pihak berelasi dan utang bank, seluruh jumlah tercatat aset
dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian telah mendekati nilai wajarnya karena merupakan instrumen
keuangan yang berjangka pendek.

Except due from related party and bank loans, the carrying amounts of all
financial assets and liabilities recognized in the consolidated statements of
financial position approximate their fair values due to short-term maturities of
these financial instruments.

Nilai tercatat piutang pihak berelasi dan utang bank dengan jatuh tempo lebih
dari satu tahun diperkirakan mendekati nilai wajar karena dampak dari
diskonto arus kas tidak signifikan.

The carrying amount of due from related party and bank loans with maturity
more than one year is considered to approximate their fair values since impact
of discounting is not significant.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, 2017, 2016, Grup
tidak memiliki aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar.

As of September 30, 2019 dan December 31, 2018, 2017, 2016 the Company
does not have financial assets and liabilities which is measured at fair value.

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN DARI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko kredit
dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat
secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar
keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan
menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang
dirangkum di bawah ini.
a. Risiko kredit

25. POLICIES AND OBJECTIVES OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT
The main risks arising from the financial instruments of the Group are credit
risk and liquidity risk. The importance to manage this risk has increased
significantly by considering the changes and volatility in financial markets both
in Indonesia and International. The &RPSDQ\¶V Directors reviews and
approves policies to manage risks and are summarized below.

a. Credit risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi
kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang
menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai
pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan
kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Grup
melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki
kredibilitas dan terpercaya.

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a
financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The
*URXS¶V objective is to seek continual revenue growth while minimizing
losses incurred due to increased credit risk exposure. The Group trades
only with recognized and creditworthy third party.

Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan
untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak
signifikan.

In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the
REMHFWLYHWKDWWKH*URXS¶VH[SRVXUHWREDGGHEWVLVQRWVLJQLILFDQW

Saldo kas dan bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan
memiliki reputasi baik (Catatan 4).

Cash on hand and in banks are placed with financial institutions which are
regulated and reputable (Note 4).

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari
setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian,
yang meliputi kas dan bank dan seluruh piutang. Grup tidak memiliki
jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount
of each class of financial assets in the consolidated statements of financial
position which comprise of cash on hand and in bank and all receivables.
The Group does not hold any collateral as security.

b. Risiko likuiditas

b.Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Grup akan mengalami kesulitan
dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen
keuangan.

Liquidity risk is the risk when the Group will encounter difficulty in raising
funds to meet its commitments associated with financial instruments.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil
jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang
tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus
kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan
pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Liquidity risk is managed through maintaining/synchronizing the maturity
profile between financial assets and liabilities, on-time receivable collection,
cash management which covers cash flows projection and realization in the
subsequent years and ensure the availability of financing through
committed credit facilities.

26. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

26. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usahanya, Group mengadakan transaksi-transaksi tertentu
dengan pihak-pihak yang berelasi.

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions
with related parties.

Menurut manajemen, transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan
persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga,
kecuali pinjaman yang diberikan kepada karyawan.

According to management, the transactions with related parties with the
normal terms and conditions as applied to third parties, except the loans
extended to employees.

Transaksi dan saldo dengan pihak yang berelasi serta persentase terhadap
masing-masing total transaksi dan saldo akun-akun yang terkait, terinci
sebagai berikut :

Transactions and balances with the related parties and their respective
percentage to total transactions and account balances, detailed as follows :
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26. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

30 September / September
2019
2018
Utang lain-lain (Catatan 14)
Kesamaan manajemen kunci
PT Cipta
7.150.380.626
Swadaya Murni
Pemegang saham
1.550.000.000
Lisa Muchtar
8.700.380.626

Subjumlah
Persentase terhadap
jumlah liabilitas

7.951.780.626

7.607.780.646

1.550.000.000

1.550.000.000

9.501.780.626

9.157.780.646

9%

10%

Jumlah Karyawan
Total Employee

30 September/ September
2019
2018

11.813.199.980

10%

Sub - total

12%

Total

2018

31 Desember/ December
2017

2016

1.854.325.090

1.668.892.581

1.656.650.744

1.167.885.000

1.826.750.744

10

1.644.088.950

1.697.988.950

2.263.985.267

2.157.318.600

1.890.651.933

3.498.414.040

3.366.881.531

3.920.636.011

3.325.203.600

3.717.402.677

27. OPERATING SEGMENTAL

Unit usaha Perusahaan sebanyak 46 outlet, berdasarkan geografis dibagi
dalam 4 wilayah yang terdiri dari :
-

Wilayah/Region
Jakarta dan Jawa Barat
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi

The Company's business units are 46 outlets, based on geography divided
into 4 regions consisting of:
Jumlah/ Total Outlet
9 outlet
18 outlet
10 outlet
9 outlet

Informasi Segmen Perusahaan adalah sebagai berikut:

Company Segment Information is as follows:

30 September /September 2019
Sumatera
Kalimantan
Sumatera
Kalimantan

Jawa
Java

Hasil Segmen

Other Payable (Notes 14)
Common key management personil
PT Cipta
9.249.199.980 Swadaya Murni
Shareholder
Lisa Muchtar
2.564.000.000

Compensation given to Directors, Commissioners and key employees

27. SEGMEN OPERASI

Beban Operasi yang
dapat dialokasikan

10.303.730.626

2016

2

Jumlah/ Total

Pendapatan
Beban pokok penjualan
Lab Bruto

10.303.730.626

9%

Kompensasi yang diberikan kepada Direksi, Komisaris dan karyawan kunci

Komisari/Direksi
Commissioner/Director
Manajemen Kunci/
Key Management

31 Desember / December
2017

2018

Sulawesi
Sulawesi

Total
Total

20.346.104.307
(7.812.420.300)
12.533.684.007

68.688.025.992
(28.198.170.405)
40.489.855.587

33.924.445.741
(14.144.280.561)
19.780.165.180

32.500.839.935
(13.226.308.705)
19.274.531.230

155.459.415.975
(63.381.179.971)
92.078.236.004

Revenue
Cost of Goods Sold
Gross Profit

(15.108.837.233)

(38.441.583.833)

(19.233.283.969)

(17.881.528.108)

(90.665.233.143)

Allocated Operating
expenses

(2.575.153.226)

2.048.271.754

1.393.003.122

1.413.002.861

546.881.211

Segmen Result

Beban Operasi yg tdk
dapat di alokasikan

-

-

-

-

(7.215.861.561)

Laba (Rugi) Usaha

-

-

-

-

(5.802.858.700) Operating (Loss) profit

Beban Keuangan

-

-

-

-

1.328.912.907
(2.877.719.694)

Laba (Rugi)
sebelum pajak

-

-

-

-

(7.371.695.496)

Beban Pajak
penghasilan

-

-

-

-

(50.415.304)

Profit (Loss)
before tax
Income Tax
expenses

Laba (Rugi) Tahun
Berjalan

-

-

-

-

(7.422.110.800)

Profit (Loss) for
the year

Penghasilan keuangan
- neto
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Unallocated operation
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Finance income,
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Financial Expenses
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27. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

26. OPERATING SEGMENTAL (continued)

Aset Segmen
Total Aset

36.746.098.858

50.093.105.921

29.985.511.497

17.452.424.390

134.277.140.667

Segment Asset
Total Asset

Liabilitas Segmen
Total Liabilitas

23.090.296.291

39.065.174.145

20.989.858.048

12.216.697.073

95.362.025.557

Segment Liabilities
Total Liabilities

2.893.088.594
26.503.794.420

275.669.360
13.465.267.041

1.632.252.790
14.273.980.586

2.130.178.055

738.936.676

1.485.201.794

Informasi Segmen Lainnya
181.361.421
Belanja Modal (CAPEX)
31.001.239.551
Aset tetap (net)
Penyusutan dan
Amortisasi
3.541.984.422

30 September /September 2018
Sumatera
Kalimantan
Sumatera
Kalimantan

Jawa
Java

Sulawesi
Sulawesi

Other Segment Information
Capital Expenditurs
4.982.372.165
Fixed Asset (net)
85.244.281.598
Depreciation and
Amortization
7.896.300.947

Total
Total

Pendapatan
Beban pokok penjualan
Lab Bruto

33.174.825.644
(14.640.482.342)
18.534.343.302

68.738.168.787
(23.922.057.822)
44.816.110.965

38.522.062.193
(16.900.875.332)
21.621.186.861

33.973.290.115
(15.011.216.737)
18.962.073.378

174.408.346.739
(70.474.632.233)
103.933.714.506

Revenue
Cost of Goods Sold
Gross Profit

Beban Operasi yang
dapat dialokasikan

(26.225.554.925)

(41.062.061.291)

(24.689.294.413)

(22.034.285.140)

(114.011.195.769)

Allocated Operating
expenses

(7.691.211.623)

3.754.049.674

(3.068.107.552)

(3.072.211.762)

(10.077.481.263)

Segmen Result

(2.790.772.306)

Unallocated operation
expenses

Hasil Segmen
Beban Operasi yg tdk
dapat di alokasikan

-

-

-

-

Laba (Rugi) Usaha

-

-

-

-

Beban Keuangan

-

-

-

-

2.103.664.270
(3.070.238.878)

Laba (Rugi)
sebelum pajak

-

-

-

-

(13.834.828.177)

Beban Pajak
penghasilan

-

-

-

-

(179.038.524)

Profit (Loss)
before tax
Income Tax
expenses

Laba (Rugi) Tahun
Berjalan

-

-

-

-

(14.013.866.701)

Profit (Loss) for
the year

Aset Segmen
Total Aset

40.093.567.479

54.656.450.205

32.717.109.189

19.042.292.289

146.509.419.162

Segment Asset
Total Asset

Liabilitas Segmen
Total Liabilitas

23.944.159.134

40.509.776.684

21.766.048.169

12.668.461.899

98.888.445.886

Segment Liabilities
Total Liabilities

5.260.171.074
29.158.249.733

1.578.051.322
13.877.165.279

3.156.102.645
15.418.142.358

2.253.260.350

781.632.648

1.571.017.176

Penghasilan keuangan
- neto

Informasi Segmen Lainnya
526.017.107
Belanja Modal (CAPEX)
31.367.371.318
Aset tetap (net)
Penyusutan dan
Amortisasi
3.746.641.289

Jawa
Java

31 Desember /December 2018
Sumatera
Kalimantan
Sumatera
Kalimantan

Sulawesi
Sulawesi

(12.868.253.569) Operating (Loss) profit
Finance income,
net
Financial Expenses

Other Segment Information
Capital Expenditurs
10.520.342.148
Fixed Asset (net)
89.820.928.688
Depreciation and
Amortization
8.352.551.462

Total
Total

Pendapatan
Beban pokok penjualan
Lab Bruto

41.611.556.278
(17.090.012.921)
24.521.543.357

88.919.388.088
(35.341.680.129)
53.577.707.959

50.574.364.864
(20.656.401.066)
29.917.963.798

46.441.369.189
(18.996.645.392)
27.444.723.797

227.546.678.419
(92.084.739.508)
135.461.938.911

Revenue
Cost of Goods Sold
Gross Profit

Beban Operasi yang
dapat dialokasikan

(30.973.226.271)

(54.553.744.403)

(30.434.036.308)

(27.650.307.112)

(143.611.314.094)

Allocated Operating
expenses

(6.451.682.914)

(976.036.444)

(516.072.510)

(205.583.315)

(8.149.375.183)

Segmen Result

Hasil Segmen
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27. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

26. OPERATING SEGMENTAL (continued)

Beban Operasi yg tdk
dapat di alokasikan

-

-

-

-

Laba (Rugi) Usaha

-

-

-

-

Beban Keuangan

-

-

-

-

3.794.067.558
(4.317.630.330)

Laba (Rugi)
sebelum pajak

-

-

-

-

(12.016.903.384)

Beban Pajak
penghasilan

-

-

-

-

(238.718.032)

Profit (Loss)
before tax
Income Tax
expenses

Laba (Rugi) Tahun
Berjalan

-

-

-

-

(12.255.621.415)

Profit (Loss) for
the year

Aset Segmen
Total Aset

36.792.238.775

57.252.111.925

32.563.080.561

19.901.987.901

146.509.419.162

Segment Asset
Total Asset

Liabilitas Segmen
Total Liabilitas

28.083.771.470

38.643.060.660

21.978.876.501

10.182.737.256

98.888.445.886

Segment Liabilities
Total Liabilities

7.269.674.319
35.099.708.209

4.134.746.869
19.963.536.499

3.796.850.565
18.332.093.174

1.833.745.127

2.464.888.839

763.455.268

Penghasilan keuangan
- neto

Informasi Segmen Lainnya
3.401.985.423
Belanja Modal (CAPEX)
16.425.590.806
Aset tetap (net)
Penyusutan dan
Amortisasi
6.028.060.282

31 Desember /December 2017
Sumatera
Kalimantan
Sumatera
Kalimantan

Jawa
Java

Sulawesi
Sulawesi

(3.343.965.428)

Unallocated operation
expenses

(11.493.340.611) Operating (Loss) profit
Finance income,
net
Financial Expenses

Other Segment Information
Capital Expenditurs
18.603.257.176
Fixed Asset (net)
89.820.928.688
Depreciation and
Amortization
11.090.149.516

Total
Total

Pendapatan
Beban pokok penjualan
Lab Bruto

53.578.517.259
(21.059.836.802)
32.518.680.457

96.033.813.667
(38.053.770.463)
57.980.043.204

38.694.132.556
(15.704.189.422)
22.989.943.134

57.700.398.518
(22.681.262.223)
35.019.136.295

246.006.862.000
(97.499.058.911)
148.507.803.089

Revenue
Cost of Goods Sold
Gross Profit

Beban Operasi yang
dapat dialokasikan

(39.815.265.857)

(58.856.919.796)

(23.910.817.409)

(33.943.927.477)

(156.526.930.538)

Allocated Operating
expenses

(7.296.585.400)

(876.876.592)

(920.874.275)

(8.019.127.449)

Segmen Result

(5.933.881.903)

Unallocated operation
expenses

Hasil Segmen

1.075.208.817

Beban Operasi yg tdk
dapat di alokasikan

-

-

-

-

Laba (Rugi) Usaha

-

-

-

-

Beban Keuangan

-

-

-

-

2.954.402.702
(3.221.723.275)

Laba (Rugi)
sebelum pajak

-

-

-

-

(14.220.329.925)

Beban Pajak
penghasilan

-

-

-

-

Laba (Rugi) Tahun
Berjalan

-

-

-

-

Aset Segmen
Total Aset

44.282.243.674

61.447.288.382

24.758.461.953

Liabilitas Segmen
Total Liabilitas

32.154.495.729

39.709.585.550

Penghasilan keuangan
- neto

Informasi Segmen Lainnya
5.309.215.083
Belanja Modal (CAPEX)
18.133.115.557
Aset tetap (net)
Penyusutan dan
7.839.300.033
Amortisasi

(13.953.009.352) Operating (Loss) profit

383.168.144

Finance income,
net
Financial Expenses
Profit (Loss)
before tax
Income Tax
expenses

(13.837.161.781)

Profit (Loss) for
the year

26.919.631.660

157.407.625.670

Segment Asset
Total Asset

15.999.864.093

13.858.876.616

101.722.821.988

Segment Liabilities
Total Liabilities

9.516.205.339
32.501.687.798

3.834.288.119
13.095.643.794

5.717.661.514
19.528.125.218

4.381.538.401

2.772.722.949

2.634.663.542
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Other Segment Information
Capital Expenditurs
24.377.370.055
Fixed Asset (net)
83.258.572.366
Depreciation and
Amortization
17.628.224.925
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27. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

26. OPERATING SEGMENTAL (continued)
31 Desember /December 2016
Sumatera
Kalimantan
Sumatera
Kalimantan

Jawa
Java

Sulawesi
Sulawesi

Total
Total

Pendapatan
Beban pokok penjualan
Lab Bruto

60.248.082.606
(22.960.467.639)
37.287.614.967

93.973.544.119
(36.360.070.822)
57.613.473.297

43.257.083.337
(16.833.444.788)
26.423.638.549

54.079.907.602
(20.980.553.144)
33.099.354.458

251.558.617.664
(97.134.536.392)
154.424.081.272

Revenue
Cost of Goods Sold
Gross Profit

Beban Operasi yang
dapat dialokasikan

(43.542.915.543)

(54.219.653.125)

(25.661.129.781)

(30.193.147.352)

(153.616.845.801)

Allocated Operating
expenses

(6.255.300.576)

3.393.820.173

Hasil Segmen

762.508.767

2.906.207.107

807.235.470

Segmen Result

Beban Operasi yg tdk
dapat di alokasikan

-

-

-

-

Unallocated operation
expenses
(6.330.598.084)

Laba (Rugi) Usaha

-

-

-

-

(5.523.362.613) Operating (Loss) profit

Beban Keuangan

-

-

-

-

12.713.770.118
(3.228.052.359)

Laba (Rugi)
sebelum pajak

-

-

-

-

3.962.355.146

Beban Pajak
penghasilan

-

-

-

-

(1.062.931.531)

Laba (Rugi) Tahun
Berjalan

-

-

-

-

2.899.423.615

Profit (Loss) for
the year

Aset Segmen
Total Aset

45.967.224.426

56.100.831.848

25.823.846.289

22.284.914.134

150.176.816.697

Segment Asset
Total Asset

Liabilitas Segmen
Total Liabilitas

28.973.410.771

29.594.280.465

13.622.581.423

7.030.920.438

79.221.193.097

Segment Liabilities
Total Liabilities

4.103.133.018
28.581.259.123

1.888.718.453
13.156.276.262

2.361.271.532
16.447.946.781

3.899.117.871

1.794.807.978

2.243.864.868

Penghasilan keuangan
- neto

Informasi Segmen Lainnya
2.630.590.336
Belanja Modal (CAPEX)
18.323.945.072
Aset tetap (net)
Penyusutan dan
Amortisasi
2.499.792.657

28. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI
DAN PENDANAAN NON KAS

Penambahan Aset Tetap Melalui
Sewa Pembiayaan
Penambahan Aset Tetap Melalui
Pembayaran Uang Muka Tanah
Penambahan Aset Tetap Melalui
Akuisisi Entitas Anak
Penambahan Aset Tak Berwujud
Melalui Akuisisi Entitas Anak

Profit (Loss)
before tax
Income Tax
expenses

Other Segment Information
Capital Expenditurs
10.983.713.340
Fixed Asset (net)
76.509.427.238
Depreciation and
Amortization
10.437.583.374

28. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NONCAH INVESTING
AND FINANCING ACTIVITIES

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016,
Perusahaan melakukan transaksi investasi yang tidak mempengaruhi kas dan
setara kas dan tidak termsuk dalam laporan arus kaskonsolidasian dengan
rincian sebagai berikut:
30 September /
September 2019

Finance income,
net
Financial Expenses

In September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, Company has
investment and financing transaction that did not affect cash and cash
equivalents and have not included in the consolidated statements of cash
flows with details as follows:
31 Desember / December
2017

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2016
Additional Fived Assets Through
Lease Liabilities
Additional Fived Assets Through
Advance Payment of Land
Additional Fived Assets Through
Acquisition od a Subsidiary
Additional of intangible Assets Through
Acquisition od a Subsidiary
-
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28. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI
DAN PENDANAAN NON KAS (lanjutan)

28. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NONCAH INVESTING
AND FINANCING ACTIVITIES (continued)

Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari
pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

31 Desember /
December 31 2018

Utang Bank Jangka
Pendek
Pinjaman Jangka
Menengah
Pinjaman Jangka
Panjang
Jumlah

Jumlah

Jumlah

Non kas
Non cash

31 Desember /
September 30, 2019

Short-Term
Bank Loans

501.331.552

-

11.643.119.291

7.669.574.785

(241.576.206)

-

7.427.998.579

19.745.138.157

(106.208.644)

-

19.638.929.513

Medium-Term Note
Long-Term
Bank Loans

38.556.500.681

153.546.702

-

38.710.047.383

Total

Arus Kas
Cash flow

Non kas
Non cash

31 Desember /
December 31 2018

Short-Term
Bank Loans

11.168.959.263

(27.171.524)

-

11.141.787.739

18.441.411.216

(10.771.836.431)

-

7.669.574.785

7.451.953.085

12.293.185.072

-

19.745.138.157

Medium-Term Note
Long-Term
Bank Loans

37.062.323.564

1.494.177.117

-

38.556.500.681

Total

31 Desember /
December 31 2016

Utang Bank Jangka
Pendek
Pinjaman Jangka
Menengah
Pinjaman Jangka
Panjang

Arus Kas
Cash flow

11.141.787.739

31 Desember /
December 31 2017

Utang Bank Jangka
Pendek
Pinjaman Jangka
Menengah
Pinjaman Jangka
Panjang

The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing
activities for yea ended September 30, 2019:

Arus Kas
Cash flow

Non kas
Non cash

31 Desember /
December 31 2017

Short-Term
Bank Loans

9.297.201.950

1.871.757.313

-

11.168.959.263

6.504.085.222

11.937.325.994

-

18.441.411.216

11.610.356.047

(4.158.402.962)

-

7.451.953.085

Medium-Term Note
Long-Term
Bank Loans

27.411.643.219

9.650.680.345

-

37.062.323.564

Total

29. KOMITMEN

29. COMMITMENTS

a. CV sahabat Kita memasok produk tender chicken dan crunchers chicken
sesuai dengan perjanjian tanggal 2 Januari 2020 yang berlaku 1 Januari
sampai dengan 31 Maret 2020. untuk kota medan dan sekitarnya.

a. CV sahabat Kita supplies tender chicken and crunchers chicken products
in accordance with the agreement on January 2, 2020, which applies
January 1 to March 31, 2020. for the Medan city and surrounding areas

CV sahabat Kita memasok ayam yang telah dipotong dan dimarinasi sesuai
dengan perjanjian tanggal 2 Januari 2020 yang berlaku 1 Januari sampai
dengan 31 Maret 2020, untuk kota medan dan sekitarnya.

CV sahabat Kita supplies chicken that has been slaughtered and marinated
in accordance with the agreement dated January 2, 2020, which applies
January 1 to March 31, 2020, for the Medan city and surrounding areas.

b. PT Ciomas Adisatwa memasok daging ayam potong pada seluruh geraigerai emiten. Perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian
dan akan terus berlangsung selama tidak dihentikan oleh para pihak.

b. PT Ciomas Adisatwa supplies cut chicken meat to all issuers outlets. The
agreement is valid from the date of signing the agreement and will continue
as long as it is not terminated by the parties.

c. Perusahaan memperoleh hak untuk mendirikan dan mengoperasikan gerai
Texas Chicken sesuai dengan panduan dan standar yang ditetapkan oleh
Cajun Operating Company (COC), sebagai Franchisor, untuk semua
franchise merk Texas Chicken. Dalam perjanjian waralaba yang
ditandatangani pada tanggal 3 September 2004 semua gerai baru
diberikanhak waralaba untuk beroperasi selama periode dua puluh (20)
tahun dengan membayar sebesar sepuluh ribu dolar Amerika (USS 10.000)
dan dapat diperpanjang untuk periode sepuluh (10) tahun berikutnya
dengan membayar sebesar lima ribu dolar Amerika (USS 5.000).

c. The company obtain right to establish and operate Texas Chicken outlets in
accordance with the guidelines and standards set by the Cajun Operating
Company (COC), as a Franchisor, for all Texas Chicken brand franchises.
In the franchise agreement signed on September 3, 2004, all new outlets
were granted franchise rights to operate for a period of twenty (20) years by
paying ten thousand US dollars (USS 10,000) and can be extended for the
next ten (10) years period by paying an amount of five thousand American
dollars (USS 5,000).
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29. KOMITMEN (lanjutan)

29. COMMITMENTS (continued)

Perusahaan diwajibkan untuk membayar franchise fee (royalty) dalam
empat (4) mingguan kepada franchisor sebesar empat persen (4%) dari
pendapatan (setelah dikurangi pajak), satu (1) tahun menjadi tiga belas (13)
periode royalty. Perusahaan juga diwajibkan untuk membayar initial fee atas
setiap gerai restoran baru dan renewal fee atas setiap gerai restoran yang
diperpanjang.

The company is required to pay a franchise fee (royalty) in four (4) weeks
to the franchisor in the amount of four percent (4%) of revenue (after tax
deduction), one (1) year to thirteen (13) royalty periods. The company is
also required to pay an initial fee for each new restaurant outlet and a
renewal fee for each extended restaurant outlet.

Perusahaan juga diberikan hak untuk memberikan sub lisensi kepada PT.
Cipta Global Selera (anak perusahaan PT Cipta Selera Murni Tbk dengan
kepemilikan sebesar 88%) dengan membayar royalty sebesar tiga persen
(3%)

The company is granted the right to provide sub-licensing to PT. Cipta
Global Selera (a subsidiary of PT Cipta Selera Murni Tbk have 88%
ownership) by paying a royalty of three percent (3%), refpectively.

Biaya Royalty sampai dengan 30 September 2019 adalah sebesar Rp
6.737.516.265

Royalty fee to
refpectively.

September 30, 2019 amounting IDR 6,737,516,265,

d. Perusahaan mempunyai perjanjian suplai eksklusif dengan jangka waktu 1
September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2023 dengan Coca Cola
Distribution Indonesia (CCDI). Berdasarkan perjanjian tersebut, CCDI akan
menyuplai minuman Carbonated Soft Drink dan produk minuman kemasan
yang dijual oleh Perusahaan serta sirup yang digunakan untuk produk
Perusahaan. CCDI juga memberikan insentif volume kepada Perusahaan
dengan tingkat tertentu atas peningkatan jumlah pembelian tahunan dan
untuk kegiatan promosi tertentu.

d. The company entered into an exclusive supply agreement with a period of
1 September 2019 to 31 August 2023 with Coca Cola Distribution
Indonesia (CCDI). Based on the said agreement, CCDI will supply
Carbonated Soft Drinks and packaged beverage products sold by the
Company and syrup used for the Company's products. CCDI also gives the
Company volume-based with a certain level of increase in the number of
annual purchases and for certain promotional activity.

e. Perusahaan kerja sama dengan In House Music Label Rumah Musik
Indonesia (RMI) untuk menjual CD Music di Texas Chicken. Jangka waktu
kerjasama pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 juli 2020. Harga
CD sebesar Rp 36.500 (excl.PPN).

e. The company partners with In House Music Label Rumah Musik Indonesia
(RMI) to sell Music CDs in Texas Chicken. The period of cooperation is
from August 1, 2019 to July 31, 2020. The price of the CD is Rp 36,500
(excl.PPN).

30. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI

30. NEW REVISED STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Standar baru yang telah dikeluarkan dan diamandemen yang berlaku efektif
untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau tanggal 1 Januari 2020 adalah
sebagai berikut :

Newly issued and amended standards which are effective for the financial
statements beginning on or after Januari 1, 2020 are as follows:

-

-

PSAK No. 71, mengenai "Instrumen Keuangan " dan Amandemen ".
PSAK No. 62, mengenai "Kontrak Asuransi
PSAK No. 72, mengenai "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
PSAK No.73, mengenai "Sewa".

PSAK No. 71, regarding "Financial Instruments" and Amendment
PSAK No. 62, regarding " Insurance Contract".
PSAK No. 72, regarding "Revenue from Contract with Customer".
PSAK No. 73, regarding "Leases".

Penerapan dini diperbolehkan untuk semua standar yang diterbitkan tersebut.
Namun PSAK No. 73 diperbolehkan khusus bagi entitas yang telah
menerapkan PSAK No. 72.

Early adoption is permitted for these standards issued. However, PSAK No.
73 can be early adopted by entities which early adopt PSAK No. 72.

Manajemen entitas sedang mengevaluasi dampak dari interpretasi dan standar
ini terhadap laporan keuangan.

The management of the entity is currently evaluating the impact of the
interpretations and standards on the financial statements.

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

31. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT
Cipta Selera Murni tanggal 4 Desember 2019 yang telah diaktakan dengan
No. 2, di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta telah diputuskan
perubahan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dengan
nama PT Cipta Selera Murni Tbk.

a. Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of
PT Cipta Selera Murni dated December 4, 2019 which was notarized by
No. 2, in the presence of Fathiah Helmi, SH., A notary in Jakarta it was
decided to change from a private company to a public company under the
name PT Cipta Selera Murni Tbk.

1) Menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang
mencakup antara lain;

1) Approved the Amendment to the entire Articles of Association of the
Company which includes, among others;

- Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka menjadi Perseroan
Terbuka yaitu perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup
menjadi Perseroan Terbuka.

-

- Menyetujui perubahan pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha.

- Agree to amendment to article 3 regarding the purpose and objectives
and business activities.

- Peningkatan modal dasar Perseroan yang semua berjumlah
Rp50.000.000.000 yang terbagi atas 50.000 saham masing-masing
saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), menjadi
Rp126.400.000.000 (seratus duapuluh enam miliar empat ratus juta
Rupiah).saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100
(seratus Rupiah).

- Increase in the authorized capital of the Company, all of which
amounted to Rp 50,000,000,000, divided into 50,000 shares, each
with a nominal value of Rp1,000,000 (one million Rupiahs), to
Rp126,400,000,000 (one hundred twenty six billion four hundred
million Rupiah). , each share has a nominal value of Rp100 (one
hundred Rupiah).
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Amendment to the Articles of Association in the context of becoming a
Public Company, namely a change in the status of the Company from
a Private Company to a Public Company.
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31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

31. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

- Menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.

- Approved the adjustment of all provisions of the Company's Articles of
Association with the laws and regulations in the field of Capital
Market.

2) Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, yang
merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel dan ditawarkan
kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (Initial
Public Offering/IPO) dengan memperhatikan peraturan perundagundangan yang berlaku.termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan
Bursa Efek yang berlaku di mana saham-saham Perseroan akan
dicatatkan.

2) To approve the issuance of shares in the Company's deposits, which are
new shares issued from portfolios and offered to the public through an
Initial Public Offering (IPO) with due observance of applicable laws and
regulations. where the Company's shares will be listed.

3) Menyetujui perubahan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut:

3) Approve the changes in the Company's Board of Commissioners and
Board of Directors to be as follows:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Dewan Direksi:
Direktur Utama
Direktur

Aryanto Tanyadjaja
Joseph Basri
Arriola Arthur Raphael
Radino Miharjo

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

1)

Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT Cipta Selera Murni Tbk tersebut di atas telah diterima sahkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0101644.AH.01.02
tanggal 5 Desember 2019.

1)

The decision of PT Cipta Selera Murni Tbk's Extraordinary General
Meeting of Shareholders (EGMS) was approved by the Minister of Law
and Human Rights Number AHU-0101644.AH.01.02 dated 5 December
2019.

2)

Pada tangga 4 Desember 2019 Entitas telah mendapat pinjaman
tambahan dari Bank BCA Time Loan sebesar Rp8.000.000.000, melalui
perjanjian No. 07085/PPK/SLK/2019 Tanggal 11 Desember 2019
dengan syarat dan ketentuan:

2)

On December 4, 2019, the Entity received an additional loan from Bank
BCA Time Loan of Rp.8,000,000,000, through agreement No.
07085/PPK/SLK /2019 Date of December 11, 2019 with , terms and
conditions:

Maksimum pinjaman
Tingkat bunga
Jaminan

8.000.000.000
11% per tahun (floating)
Properti atas nama Ibu Lisa Muchtar

Maximum loan
Interest rate
Guarantee

3)

Pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan telah penutup 7 outlet terdiri
dari 5 outlet di Jakarta, 2 outlet di Bandung and 1 oultet di Payakumbuh,
outlet yang di tutup tersebut tidak sesuai dgn yang diharapkan atau non
performing store .

3)

As of December 31, 2019, the Company had closed 7 outlets consisting
of 5 outlets in Jakarta, 2 outlets in Bandung and 1 outlet in Payakumbuh,
the closed outlets did not meet the expectations or non-performing
stores.

4)

Berdasarkan Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang
Saham PT Cipta Selera Murni Tbk tanggal 6 januari 2020, dihadapan
Fathiah Helmi SH, notaris di Jakarta, telah memutuskan dengan
menyetujui penurunan nilai nominal tiap saham dari semula Rp100
(seratus rupiah) menjadi Rp50 (lima puluh rupiah). Perubahan nilai
nominal tiap saham tersebut tidak merubah jumlah modal dasar dan
modal disetor namun merubah jumlah lembar saham.

4)

Based on the Statement of Joint Agreement of All Shareholders of PT
Cipta Selera Murni Tbk on January 6, 2020, in the presence of Fathiah
Helmi SH, a notary in Jakarta, has decided by agreeing to decrease the
nominal value of each share from Rp100 (one hundred rupiah) to Rp50
(fifty rupiah). Changes in the nominal value of each share does not
change the amount of authorized capital and paid up capital, but
changes the number of shares.

Hasil Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham
tersebut telah diterima di Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia
dengan Nomor AHU-AH.01.03-0003939 tanggal 6 Januari 2020

The results of the Statement of Joint Agreement of All Shareholders
have been received at the Ministry of Law and Human Rights with
Number AHU-AH.01.03-0003939 dated January 6, 2020

Dengan adanya perubahan tersebut di atas struktur modal adalah
sebagai berikut:

by the changes mentioned above the capital structure is as follows:

Lembar Saham
Shares
Modal Dasar
Modal ditempatkan dan disetor
Modal disetor terdiri:
Lisa Muchtar
Husni Muchtar

Rupiah
Rupiah

2.528.000.000
632.000.000

126.400.000.000
31.600.000.000

458.200.000
173.800.000

22.910.000.000
8.690.000.000
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Authorized capital
Issued and paid up capital
Paid up capital consists of:
Lisa Muchtar
Husni Muchtar
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31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

31. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

5)

Pada bulan Desember 2019 Perseroan telah meminjam dana dari PT
Ciptaswadaya Murni (pihak berelasi) sebesar Rp2.400.000.000,- (dua
miliar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan surat nomor
310/OL/CS/COMMBA/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dengan
jaminan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) /PRK Jangka Pendek
± (Penurunan/Perpanjangan/Revolving) yang
digunakan untuk
membayar sebagian utang Perseroan kepada Bank CIMB Niaga.

5)

On December 2019 the Company had borrowed funds from PT
Ciptaswadaya Murni (related parties) amounting to Rp2,400,000,000
(two billion four hundred million Rupiah) in accordance with letter number
310 / OL / CS / COMMBA / XI / 2019 dated November 26 2019 with
guaranteed Short-Term Account Loan (PRK) / PRK Loan - (Decrease /
Extension / Revolving) used to pay a portion of the Company's debt to
Bank CIMB Niaga.

6)

Perseroan telah melunasi Pinjaman Investasi Ke-7 (PI-7) dan Ke-8 pada
tanggal 31 Desember 2019

6)

The Company has paid its 7th and 8th investment loans on December
31, 2019

7)

Perseroan telah memperpanjang perjanjian kredit dari Niaga, sehingga
jatuh tempo fasilitas Pinjaman Tetap menjadi 29 Juli 2020, Pinjaman
Investasi 9 (PI 9) menjadi 1 Maret 2021 dan Pinjaman Investasi 10 (PI
10) menjadi 13 November 2023. Sedangkan untuk fasilitas Pinjaman
Rekening Koran (PRK), jumlah fasilitas kredit menjadi Rp5.100.000.000,(lima miliar seratus juta Rupiah) dan jatuh tempo fasilitas kredit menjadi
tanggal 29 Juli 2020.

7)

The Company has extended the credit agreement from Niaga, so that
the maturity of the Fixed Loan facility will become July 29, 2020,
Investment Loan 9 (PI 9) to March 1, 2021 and Investment Loan 10 (PI
10) to November 13, 2023. As for the Current Account Loan facility (
PRK), the credit facility amounted to Rp5,100,000,000 (five billion one
hundred million Rupiah) and the maturity of the credit facility became
July 29, 2020.

8)

Informasi atas laporan keuangan inhouse (unaudited) untuk periode 31
Desember 2019 menunjukan hasil kerugian sebesar Rp11.648.843.149.

8)

Information on in-house (unaudited) financial statements for the 31
December 2019 period showed a loss of Rp 11,648,843,149.

32. TUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

32. THE OBJEKTIVE OF ISSURANCE OF FINANCIAL STATEMENT

Untuk tujuan penawaran umum perdana saham perusahaan dan sehubung
dengan perubahan pengungkapan sesuai SAK di Indonesia, Perusahaan telah
menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan
bulan yang berakhir 30 September 2019 dan untuk tahun yang berakhir 31
Desember 2018, 2017, 2016 dengan disertai beberapa perubahan dan
penambahan pengungkapan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian,
laporan arus kas konsolidasian dan catatan 1, 8, 27, 28 atas laporan keuangan
konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

For the purpose of the company's initial public offering and in connection with
changes in disclosure under Indonesian GAAP, the Company has re-issued
the consolidated financial statements for the nine-month period ending
September 30, 2019 and for the year ended December 31, 2018, 2017, 2016
with a number of changes and additions disclosures in the consolidated
statements of financial position, consolidated statements of cash flows and
notes 1, 8, 27, 28 on the consolidated financial statements, with the following
details:

a. Catatan 1a, penambahan pengungkapan mengenai Entitas anak

a. Note 1a, additional and disclosures on subsidiarie.

b. Catatan 2i dan 3, penambahan pengungkapan mengenai perubahan "Kas
dan stara kas", menjadi "Kas dan bank"

b. Notes 2i and 3, additions and disclosures about the change in "Cash and
cash standing", to "Cash and banks"

c. Catatan 8, perubahan dan pengukapan Aset tetap.
d. Catatan 11, penambahan dan pengungkapan mengenai Pinjaman Bank.

c. Notes 8, change and accounting of fixed asset.
d. Notes 11, additions and disclosures on Bank Loans.

e. Catatan 27, penambahan dan pengukapan Segmen Operasi.

e. Notes 27, adding and confirming an Operating Segment.

f. Catatan 28, perubahan dan pengungkapan peristiwa setelah periode
pelaporan.

f. Notes 28, changes and disclosures of events after the reporting period.

33. REKLASIFIKASI AKUN

33. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT

Akun berikut dalam laporan keuangan tahun 2017 telah di sajikan kembali dan
di reklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun
yang berakhir tanggal 31 Desember 2018

The following account in 2017 financial statements have been restated and
reclassified to conform with the presentation of account in the financial
statement for the year ended December 31, 2019 as follow:

31 Desember / December 31, 2017
Dilaporkan Sebelum /
Direklasifikasi /
As previously reported
As reclassified
Uang muka dan beban dibayar dimuka
Aset tak berwujud

19.842.592.480
2.759.125.680

19.424.888.549
3.176.829.611

Advance and prepaid expenses
Intangible assets

Jumlah

22.601.718.160

22.601.718.160

Total
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PT CIPTA SELERA MURNI TBK AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For The Nine - Month Periods Ended of September 30, 2019,
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

34. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

34. AUTHORIZATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh
Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan
dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 26 Februari
2020
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These consolidated financial statements have been authorized by Board of
Director of the Company, who responsible for the preparation and completion
of the consolidated financial statements, on February 26, 2020

Halaman ini sengaja dikosongkan

