
Tanggal Efektif : 15 Juni 2016 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 27 Juni 2016

Tanggal Distribusi Saham : 27 Juni 2016 Tanggal Penjatahan : 23 Juni 2016

Masa Penawaran Umum : 17 – 21 Juni 2016 Tanggal Pencatatan di BEI : 28 Juni 2016

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.

PT DUTA INTIDAYA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA 

INFORMASI ATAU FAKTA MATERIIL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).

Duta IntIDaya
PT Duta Intidaya Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Perdagangan Produk Kesehatan dan Kecantikan 
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :

Alamat : Wisma Argo Manunggal Lantai 14

Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 22

Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12930

Telp : +6221 2521131

Faksimili : +6221 2521132

Email : corporate.secretary@watsons.co.id

Website : www.watsons.biz.id

Perseroan memiliki 47 (empat puluh tujuh) gerai yang berlokasi di Jakarta, Banten,  

Jawa Barat dan Jawa Tengah dan 1 (satu) gudang di  Banten.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 

Sebanyak 478.041.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh satu ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan 

dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili 23% (dua puluh tiga persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum. Harga Penawaran dalam Penawaran Umum adalah Rp 180,- (seratus delapan puluh 

Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah Penawaran Umum 
adalah sebesar Rp 86.047.380.000,- (delapan puluh enam miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 0,50% (nol koma lima nol persen) atau sebanyak 2.390.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu) saham 
dari jumlah saham yang ditawarkan pada saat Penawaran Umum untuk program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation (“ESA”). 
Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Saham dalam Prospektus ini. 

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal 

dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan 

hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercatat di bawah ini akan menjamin Penawaran Umum Perdana Perseroan 

dengan kesanggupan penuh (full commitment).
Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Trimegah Securities Tbk

Para Penjamin Emisi Efek
= PT Erdikha Elit Sekuritas = PT Equator Securities = PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia
= PT Lautandhana Securindo = PT Victoria Securities Indonesia = PT Yulie Sekurindo Tbk

 

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO LISENSI MEREK WATSONS. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA 

DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SAHAM ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM 

PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PENERBITAN SAHAM ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-

SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN 

SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2016
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PT Duta Intidaya Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi 
Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan 
(selanjutnya disebut sebagai “OJK”) di Jakarta dengan surat No. 69/GA-DID/IV/2016 tanggal 8 April 2016 sesuai dengan 
persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang 
Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 
dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai “UUPM”). 

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan 
Pencatatan Efek yang ditandatangani antara Perseroan dengan BEI tanggal 7 April 2016 dan tunduk pada dipenuhinya 
persyaratan-persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh BEI, antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham 
perorangan dan institusi di BEI dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit 
saham. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka 
Penawaran Umum ini akan batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham akan dikembalikan kepada 
para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya 
pembatalan tersebut sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab sepenuhnya atas 
kebenaran semua informasi atau fakta materiil serta kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam 
Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas mereka masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia dan juga kode etik, norma serta standar profesi mereka masing-masing. 

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau 
pernyataan mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu 
dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam 
Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 
Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek. 

PENAWARAN UMUM PERDANA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA 

MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK 

MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU 

BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-

KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA 

TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA 

MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN 

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.
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DEFINISI DAN SINGKATAN 
 
 
Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti 
sebagai berikut: 
 
A.S. Watson : A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. 

 
A.S. Watson Group : A.S. Watson Holdings Limited, suatu perseroan yang didirikan 

di Kepulauan Cayman, dan para anak perusahaannya. 
 

A-brand : Merek-merek pihak ketiga dengan tingkat pengakuan 
konsumen yang tinggi dan umumnya merupakan merek-merek 
internasional. 
 

Afiliasi : Setiap afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUPM. 
Arti dari afiliasi adalah sebagai berikut: 
 
a. hubungan keluarga karena perkawinan maupun 

keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal 
maupun vertikal; 

b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, 
atau Komisaris dari pihak tersebut;  

c. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu 
atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;  

d. hubungan secara langsung maupun tidak langsung 
antara Perseroan dengan suatu pihak yang 
mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan 
tersebut; 

e. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan 
baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak 
yang sama atau; 

f. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham 
utama. 
 

Agen Penjualan :  Pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran 
Umum yang dilakukan di dalam negeri. 
 

Anggota Bursa : Perusahaan efek yang merupakan anggota dari Bursa Efek 
sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM. 
 

BAPEPAM : Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 UUPM. 
 

BAPEPAM dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh 
(11-10-2010), nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini 
fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan 
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan 
dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan dibawah 
ini).  
 

Biro Administrasi Efek atau 
“BAE” 

: Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, 
berkedudukan di Jakarta, sebagai pihak yang melaksanakan 
administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran 
Umum, sebagaimana ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan 
suatu Perjanjian Biro Administrasi Efek. 
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BNRI : Berita Negara Republik Indonesia. 
 

Bursa Efek atau “BEI” : PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, 
yang terdiri dari bursa efek sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat 4 UUPM, dan merupakan bursa efek tempat 
saham Perseroan akan dicatatkan. 
 

Daftar Pemegang Saham : Daftar pemegang saham yang berisi informasi mengenai 
kepemilikan saham di Perseroan oleh masing-masing 
Pemegang Saham yang terdaftar. 
 

Daftar Pemesanan Pembelian 
Saham 

: Daftar Pemesanan Pembelian Saham yang berisi informasi 
mengenai para pemesan saham dan saham yang dipesan. 
Daftar ini diisi  berdasarkan semua Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham (FPPS) yang dikeluarkan oleh masing-
masing Penjamin Emisi Efek. 
 

Dewan Komisaris : Dewan Komisaris Perseroan 
 

Direksi : Direksi Perseroan 
 

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

E-commerce : Platform perdagangan dan belanja yang menggunakan media 
elektronik seperti internet dan telepon selular. 
 

ESA : Singkatan dari Employee Stock Allocation (Alokasi Saham 
Kepada Karyawan). 
 

Formulir Konfirmasi Penjatahan : Formulir konfirmasi atas hasil penjatahan akhir atas nama 
pemesan sebagai bukti kepemilikan atas Saham Yang 
Ditawarkan pada pasar perdana. 
 

Formulir Pemesanan Pembelian 
Saham atau FPPS 

: Salinan asli dari formulir pemesanan untuk membeli Saham 
Yang Ditawarkan yang dibuat dalam 5 (lima) salinan dan 
masing-masing akan diisi, ditandatangani oleh pemesan dan 
diserahkan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan 
Saham Yang Ditawarkan. 
 

Harga Penawaran : Harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran 
Umum yaitu Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap 
saham. 
 

Hari Kalender : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender 
Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari 
libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh 
Pemerintah, dan hari kerja biasa yang untuk alasan apa pun 
dapat ditentukan oleh pemerintah sebagai hari yang bukan 
hari kerja. 
 

Hari Kerja : Suatu hari kerja biasa, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu 
dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia. 
 

H&B : Singkatan dari health & beauty. 
 

IAPI : Singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia. 
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: 

: an, 

: nai 

ian : asi 

: 

: 

: ga 

: edia 

: am 

an : ma 

ian : am 

: aran 

: der 

: gu 

: 

: 

KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta 
Selatan, yang merupakan suatu lembaga penyimpanan dan 
penyelesaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait 
dalam UUPM. 
 

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

Manajer Penjatahan : PT Trimegah Securities Tbk, yang bertanggung jawab atas 
penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-
syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7. 
 

Masa Penawaran : Jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan 
Formulir Pemesanan Pembelian Saham. 
 

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
yang sebelumnya disebut sebagai Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan 
Perundang-Undangan. 
 

OBE : Singkatan dari produk Own Brand and Exclusive yang terdiri 
dari (i) produk yang bermerek “Watsons” atau label pribadi 
yang dimiliki atau dilisensikan oleh A.S. Watson Group, dan (ii) 
produk yang dimiliki dan dicap oleh pemasok pihak ketiga di 
mana Perseroan memiliki hak eksklusif untuk menjual produk 
tersebut di Indonesia. 
 

Otoritas Jasa Keuangan atau 
OJK 

: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, 
adalah 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 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.  
 

Pemegang Rekening : Pihak yang namanya tercatat sebagai seorang pemilik 
rekening efek dan/atau pemilik sub-rekening efek di KSEI, 
yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek. 
 

Pemegang Saham : Pemilik beneficial saham yang berada di kustodian dan 
pengaturan saham dalam: 
 

 Daftar Pemegang Saham; 

 Rekening Efek di KSEI; atau 

 Rekening Efek di KSEI melalui Perusahaan Efek. 

 
Pemerintah : Pemerintah Republik Indonesia. 

 
Penawaran Awal : Suatu ajakan yang dibuat baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang 
didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus 
Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui 
minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, yang 
diindikasikan oleh jumlah saham yang akan dibeli dan/atau 
perkiraan Harga Penawaran, akan tetapi penawaran tersebut 
tidak akan mengikat maupun merupakan suatu pemesanan 
berdasarkan Peraturan IX.A.8.  
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Penawaran Umum : Kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan 
oleh Perseroan kepada masyarakat berdasarkan tata cara 
yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan 
syarat-syarat lain terkait dengan Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek. 
 

Penitipan Kolektif : Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh 
lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 16 UUPM. 
 

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

Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Perusahaan Efek yang telah menandatangani suatu perjanjian 
dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum 
atas nama Perseroan, dalam hal ini PT Trimegah Securities 
Tbk.  
 

Peraturan Nomor: VIII.G.12 : Peraturan Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam, Nomor KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004, 
tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan 
dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus. 
 

Peraturan Nomor: IX.A.2 : Peraturan Nomor 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 Perdana. 
 

Peraturan Nomor: IX.A.7 : Peraturan Nomor 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 Perdana. 
 

Peraturan Nomor: IX.A.8 
 

: Peraturan Nomor IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
No. KEP-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, tentang 
Perubahan Peraturan Nomor IX.A.8 tentang Prospektus Awal 
dan Info Memo.   
 

Peraturan Nomor: IX.C.2 : Peraturan Nomor IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam, Nomor KEP-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 
tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan 
Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum. 
 

Peraturan Nomor: IX.E.1 : Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
dan LK, Nomor KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 
tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi 
Tertentu. 
 

Peraturan Nomor: IX.E.2 : Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
dan LK, Nomor KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 
Utama. 
 

Peraturan Nomor: IX.J.1 : Peraturan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 
dan LK, Nomor KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang 
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan 
Perusahaan Publik. 
 



vii

DUTA INTIDAYA

: an 

:  oleh 

:  atas 

ek : ian 

: etua 

: am 

: am 

: am 

: tua 

: am 

: am 

: am 

Perjanjian Biro Administrasi 
Efek 

: Perjanjian yang diadakan antara Perseroan dan Biro 
Administrasi Efek berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham Penawaran Umum No.  8 tanggal 6 April 
2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, 
Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta 

Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham Penawaran Umum PT Duta Intidaya, Tbk. 
No. 20 tanggal 8 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima 
Satria, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta. 
 

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Perjanjian yang diadakan antara Perseroan dan Penjamin Emisi 
Efek berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 9 
tanggal 6 April 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, 
S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah beberapa kali, 
dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta Addendum II dan 
Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
Penawaran Umum PT Duta Intidaya, Tbk. No. 21 tanggal 8 Juni 
2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn 
Notaris di Jakarta. 
 

Pernyataan Efektif : Pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK apabila Pernyataan 
Pendaftaran telah berlaku: (i) pada hari ke-45 (empat puluh 
lima) sejak tanggal saat seluruh Pernyataan Pendaftaran 
diterima oleh OJK atau pada hari ke-45 (empat puluh lima) 
sejak tanggal saat perubahan terakhir atas Pernyataan 
Pendaftaran diberikan oleh Perseroan kepada dan 
sebagaimana diwajibkan oleh OJK atau (ii) berdasarkan 
Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada perubahan lebih 
lanjut dan/atau informasi tambahan yang dibutuhkan. 
 

Pernyataan Pendaftaran : Pernyataan Pendaftaran disampaikan oleh Perseroan kepada 
OJK dalam rangka Penawaran Umum, terdiri dari dokumen – 
dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, 
termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya 
yang dibuat dikemudian hari guna memenuhi persyaratan 
OJK, ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya. 
 

Perseroan : PT Duta Intidaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di 
Jakarta Selatan. 
 

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

Prospektus : Suatu informasi tertulis yang dipersiapkan bersama-sama oleh 
Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat 
seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan 
mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan untuk 
tujuan Penawaran Umum dalam suatu bentuk dan isi yang 
memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan IX.C.2. 

Prospektus Awal : Suatu dokumen tertulis yang dipersiapkan bersama-sama oleh 
Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat 
seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan 
mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali 
informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang 
Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal 
lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang 
belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari 
Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan kepada OJK dalam 
bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8. 
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Prospektus Ringkas : Suatu pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan 
ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam 
sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia dengan peredaran nasional, selambat-lambatnya 2 
(dua) Hari Kerja setelah menerima pernyataan dari OJK sesuai 
dengan Peraturan No. IX.A.2, lampiran 9. 
 

POJK 30/2015 : Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 
2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 
Penawaran 
 

POJK 33/2014 : Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik. 
 

POJK 34/2014 : Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau 
Perusahaan Publik. 
 

POJK 35/2014 : Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan 
Publik. 
 

POJK 55/2015 : Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja 
Komite Audit. 
 

POJK 56/2015 : Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan 
Piagam Audit Internal. 
 

Rekening Efek : Rekening yang berisi catatan mengenai posisi saham dan/atau 
dana Pemegang Saham yang diatur di KSEI atau Pemegang 
Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening Efek 
yang diadakan antara Para Pemegang Saham, Perusahaan 
Efek dan Bank Kustodian. 
 

Rupiah atau Rp : Rupiah, mata uang sah Republik Indonesia. 
 

RUPS : Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. 
 

RUPSLB : Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 
 

Saham Baru : Saham biasa atas nama dan nilai nominal sebesar Rp100 
(seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dikeluarkan dari 
portepel Perseroan terkait dengan Penawaran Umum dalam 
jumlah 478.041.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta 
empat puluh satu ribu) saham atau mewakili 23% (dua puluh 
tiga persen) dari modal Perseroan yang ditempatkan dan 
disetor. 
 

Saham Yang Ditawarkan : Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat 
oleh Penjamin Emisi Efek dan akan dicatatkan di Bursa Efek 
pada Tanggal Pencatatan. 
 

Surat Kolektif Saham : Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana 
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan 
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Tanggal Pembayaran : Tanggal pada saat hasil dari penjualan Saham Yang 
Ditawarkan dalam Penawaran Umum harus dibayar dan 
disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin 
Emisi Efek (apabila ada) kepada Perseroan ke rekening yang 
ditunjuk oleh Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek. 
 

Tanggal Pencatatan : Tanggal pada saat Saham Yang Ditawarkan dicatat untuk 
diperdagangkan pada Bursa Efek, yang akan diberlakukan 
dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah 
Tanggal Penjatahan. 
 

Tanggal Pengembalian : Tanggal pada saat uang pemesanan pembelian Saham Yang 
Ditawarkan dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
melalui para Penjamin Emisi Efek lainnya kepada para 
pemesan (tidak termasuk pemesan khusus), dan oleh 
perseroan kepada para pemesan khusus, untuk pemesanan 
yang tidak terpenuhi sebagai akibat dari penjatahan atau 
akibat dibatalkannya Penawaran Umum untuk alasan apa pun, 
dengan ketentuan bahwa dalam setiap hal Tanggal 
Pengembalian tidak akan melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah 
Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah 
pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang 
menyebabkan dibatalkannya Penawaran Umum. 
 

Tanggal Penjatahan : Tanggal penjatahan sesuai Peraturan Nomor IX.A.2 yaitu 
tanggal paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya 
masa Penawaran Umum.  
 

Tanggal Penyerahan Efek : Tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke 
rekening efek, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja 
sejak Tanggal Penjatahan. 
 

USD : Dollar Amerika Serikat, mata uang sah negara Amerika Serikat 
 

UUPM : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 
tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran 
Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara 
No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.  
 

UUPT : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 
tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
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RINGKASAN 
 
 
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya 
dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di 
dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan 
yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang 
Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang 
berlaku di Indonesia.  
 
1. RINGKASAN TENTANG PERSEROAN 
 
Umum 
 
Perseroan didirikan dengan nama PT Duta Intidaya sesuai dengan Akta Pendirian No. 16 tanggal 
16 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan 
oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20675 HT.01.01.TH.2005 tanggal 26 Juli 
2005dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan Kantor Jakarta Selatan dengan 
No. 917/RUB.09.03/VII/2006 tanggal 26 Januari 2006 dan diumumkan dalam BNRI No. 54 tanggal 
4 Juli 2008, Tambahan No. 10450.  
 
Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan 
yang terakhir kali dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
PT Duta Intidaya No. 34, tanggal 17 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta.  Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir ini telah memperoleh 
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
No. AHU-0005307.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 18 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada 
Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.03-0032761 tanggal 18 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0035175.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 
18 Maret 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.03-0032762 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah 
No. AHU-0035175.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 Maret 2016 (“Akta No. 34/2016”).  
 
Struktur Permodalan Perseroan 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini 
diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp 100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase 

Modal Dasar 6.401.592.000 640.159.200.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 
1. PT Indah Sehat Cemerlang 
2. PT Usaha Indah Abadi 

 
1.575.398.000 

25.000.000  

 
157.539.800.000 

2.500.000.000  

 
98,44% 
1,56% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

1.600.398.000  160.039.800.000  100,00% 

Jumlah Saham dalam Portepel 4.801.194.000 480.119.400.000  

 
Ikhtisar Data Keuangan Penting 
 
Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan 
keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 
dan 2013, dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. 
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Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan 
auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2015, 2014 dan 2013 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia dan terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan auditan pada tanggal 
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit 
berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, 
Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global 
PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen. Laporan audit tersebut, yang terdapat 
dibagian lain dalam Prospektus ini, telah ditandatangani oleh akuntan publik Subianto, S.E., CPA 
pada tanggal 26 Mei 2016 dengan opini tanpa modifikasian (wajar tanpa pengecualian).  
 
Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan 
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh KAP 
Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan 
publik independen. Laporan audit tersebut telah ditandatangani oleh akuntan publik Lok Budianto, 
S.E., Ak., CPA dengan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan tersebut 
tidak termasuk dalam Prospektus ini.  
 
Laporan Posisi Keuangan 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Pada tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

Jumlah  aset 126.998 158.987 98.397 51.051 31.775 

Jumlah liabilitas 81.850 127.667 145.644 75.144 57.887 

Jumlah ekuitas/ (defisiensi 
modal) 

45.148 31.320 (47.247) (24.093) (26.112) 

 
Laporan Laba/(Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya 

(dalam jutaan Rupiah)  

Keterangan 
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

      

Pendapatan bersih 192.415 163.378 124.382  78.770  61.020  

Beban pokok pendapatan (110.975) (88.766) (69.828) (44.281) (36.453) 

Laba kotor 81.440  74.612 54.554  34.488  24.567  

Laba/(rugi) sebelum pajak 
penghasilan  

(30.830)  (22.360) (23.027) (7.614) 527  

Laba/(rugi) bersih tahun 
berjalan 

(35.254)  (22.612) (23.154) (6.980) 787  

Jumlah laba/(rugi) 
komprehensif tahun 
berjalan 

(35.031)  (22.612) (23.154) (6.980) 787  

  
Rasio-rasio Penting 
 

Keterangan 
Pada tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

Laba (rugi) bersih tahun berjalan /aset (27,76)% (14,22)%  (23,53)% (13,67)% 2,47% 
Laba (rugi) bersih tahun berjalan /ekuitas (78,09)%  (72,20)%  49,01% 28,97% (3,01)% 
Solvabilitas ekuitas (debt to equity ratio) 1,81 4,08 (3,08) (3,12) (2,22) 
Solvabilitas aset (debt to asset ratio) 0,64 0,80 1,48  1,47  1,82  

 
Informasi lebih lanjut dari ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV dari 
Prospektus ini. 
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2. RINGKASAN TENTANG PENAWARAN UMUM  
 
Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak  478.041.000 (empat ratus tujuh puluh 

delapan juta empat puluh satu ribu) Saham Biasa. 

Persentase Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 23% (dua puluh tiga persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah 
Penawaran Umum. 

Nilai Nominal : Rp 100,-  (seratus Rupiah) setiap saham. 

Harga Penawaran : Rp 180,-  (seratus delapan puluh Rupiah) setiap 
saham. 

Nilai Emisi : Sebesar Rp 86.047.380.000,- (delapan puluh enam 
miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh 
ribu Rupiah). 

Masa Penawaran : 17 – 21 Juni 2016. 

Tanggal Pencatatan : 28 Juni 2016. 
 
Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham 
Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada 
pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari 
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian 
dividen dan hak untuk mengeluarkan suara. 
 
Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma 
struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp 100 per saham 

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum 

Jumlah Saham 
Jumlah Nominal 

(Rp) 
Persentase  Jumlah Saham 

Jumlah Nominal 
(Rp) 

Persentase  

Modal Dasar 6.401.592.000 640.159.200.000   6.401.592.000 640.159.200.000   

Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh: 
1.  PT Indah Sehat Cemerlang 
2. PT Usaha Indah Abadi 
3. Masyarakat 

      

1.575.398.000 157.539.800.000 98,44% 1.575.398.000 157.539.800.000 75,80% 

25.000.000 2.500.000.000 1,56% 25.000.000 2.500.000.000 1,20% 

- -  478.041.000 47.804.100.000 23,00% 

Jumlah Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh 

1.600.398.000 160.039.800.000 100,00% 2.078.439.000 207.843.900.000 100,00% 

Jumlah Saham dalam Portepel 4.801.194.000 480.119.400.000   4.323.153.000 432.315.300.000   

 
Program Alokasi Saham kepada Karyawan (Employee Stock Allocation (“ESA”)) 
 
Program ESA adalah bagian dari Penawaran Umum dimana para karyawan Perseroan yang berhak 
atas program tersebut mendapatkan alokasi pembelian saham melalui penjatahan tetap atas Saham 
Yang Ditawarkan. 
 
Jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah sebanyak 0,50% (nol koma lima nol 
persen) melalui penjatahan tetap atau sebanyak 2.390.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu) 
saham. Dengan adanya program ESA, proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang 
saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp 100 per saham 

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum 

Jumlah Saham 
Jumlah Nominal 

(Rp) 
Persentase  Jumlah Saham 

Jumlah Nominal 
(Rp) 

Persentase  

Modal Dasar 6.401.592.000 640.159.200.000   6.401.592.000 640.159.200.000   

Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh: 
1.  PT Indah Sehat Cemerlang 
2. PT Usaha Indah Abadi 
3. Program Alokasi Saham 

kepada Karyawan 
4.  Masyarakat 

      

1.575.398.000 157.539.800.000 98,44% 1.575.398.000 157.539.800.000 75,80% 

25.000.000 2.500.000.000 1,56% 25.000.000 2.500.000.000 1,20% 

- -  2.390.000 239.000.000 0,11% 

- -  475.651.000 47.565.100.000 22,89% 

Jumlah Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh 

1.600.398.000 160.039.800.000 100,00% 2.078.439.000 207.843.900.000 100,00% 

Jumlah Saham dalam Portepel 4.801.194.000 480.119.400.000   4.323.153.000 432.315.300.000   
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Tujuan dari program ESA adalah (i) mempertahankan anggota-anggota kunci dari para karyawan 
yang memiliki kontribusi-kontribusi yang penting untuk pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang 
Perseroan; (ii) menyelaraskan kepentingan-kepentingan para karyawan dan para pemegang saham; 
dan (iii) mendorong para karyawan untuk mengoptimalkan standar-standar kinerja mereka dan untuk 
mempertahankan kontribusi bertingkat tinggi kepada Perseroan. Keterangan selengkapnya mengenai 
Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini. 
 
3. RENCANA PENGGUNAAN DANA  
 
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi keseluruhan biaya-biaya 
(termasuk pajak) akan dipergunakan 100% (seratus persen) untuk pembayaran pinjaman dan 
ekspansi kegiatan usaha Perseroan dengan pembagian sebagai berikut antara lain: 
 
1. Kurang lebih sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran 

seluruh hutang bank (outstanding) jangka pendek berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 
15 Juni 2015; dan 

2. Sisanya kurang lebih sebesar 63% (enam puluh tiga persen) akan dipergunakan untuk ekspansi 
kegiatan usaha Perseroan, modal kerja dan belanja modal. 
 

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II 
dari Prospektus ini. 
 
4. RISIKO USAHA 
 
Beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dapat dipisahkan sebagai 
berikut: 
 
A. Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis Perseroan 
 
Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam usahanya termasuk, antara lain, sebagai berikut: 
 
1. Risiko yang berkaitan dengan Merek Lisensi Watsons 
2. Risiko yang berkaitan dengan Persaingan 
3. Risiko yang berkaitan dengan Sewa Gerai, Lokasi dan Ekspansi 
4. Risiko yang berkaitan dengan Pemasok  
5. Risiko yang berkaitan dengan Perubahan Tren Pasar, Pengeluaran Konsumen, Kondisi Politik, 

Sosial dan Ekonomi 
6. Risiko yang berkaitan dengan Ketergantungan pada Kekuatan Merek Watsons yang 

Berkelanjutan 
7. Risiko yang berkaitan dengan Pembiayaan Utang dan Ekuitas (Debt and Equity Funding)  
8. Risiko yang berkaitan dengan Perubahan Hukum dan Peraturan di Indonesia yang Ada  
9. Risiko yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia 
10. Risiko yang berkaitan dengan Sistem Teknologi Informasi 
11. Risiko yang berkaitan dengan Manajemen Kas 
12. Risiko yang berkaitan dengan Klaim/Keluhan atas produk dan penjualan produk OBE A.S. 

Watson Group 
13. Risiko yang berkaitan dengan Pemeliharaan Gerai 
14. Risiko yang berkaitan dengan Nilai Tukar, Fluktuasi Suku Bunga dan Risiko Lindung Nilai 
15. Risiko yang berkaitan dengan Pengendalian Persediaan dan Jalur Distribusi 
16. Risiko yang berkaitan dengan Keluhan, Publisitas dan Litigasi 
17. Risiko yang berkaitan dengan Lisensi dan Perizinan 
18. Risiko yang berkaitan dengan Perubahan Permintaan Musiman (Seasonal Demand) 
19. Risiko yang berkaitan dengan Cuaca, Bencana Alam, Kesehatan Masyarakat, Keamanan dan 

Operational Hazards 
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B. Risiko yang Berkaitan dengan Saham Perseroan 
 
1. Risiko yang berkaitan dengan kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga 

dan likuiditas saham 
2. Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen di masa depan 
3. Risiko yang terkaitan dengan fluktuasi harga saham 
4. Risiko yang berkaitan dengan penjualan saham Perseroan di masa depan dapat mempengaruhi 

harga saham Perseroan 
5. Risiko yang berkaitan dengan dilusi kepemilikan 
 
Risiko usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab V dari Prospektus ini. 
 
5. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan 
mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS 
Tahunan atau RUPSLB dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen 
tersebut.  
 
Sebelum berakhirnya tahun buku, Perseroan dapat membagikan dividen interim sepanjang: (i) hal 
tersebut diperkenankan dalam  Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak 
menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan 
disetor penuh ditambah cadangan wajib Perseroan dan (ii) tidak mempengaruhi atau menyebabkan 
Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mempengaruhi kegiatan 
usahanya. Dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan 
Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim 
yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan 
Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak 
dapat mengembalikan dividen interim tersebut. 
 
Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas tahunan sampai sebanyak-banyaknya 20% 
(dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 
2017 dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional 
antara pemegang saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan di masa 
yang akan datang.  
 
Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari 
Direksi.  Akan tetapi, tidak ada kepastian apakah Perseroan akan dapat membagikan dividen dalam 
setiap periode pembukuan. Keputusan untuk membagikan pembayaran dividen akan bergantung 
pada beberapa faktor namun tidak terbatas pada persetujuan dari manajemen Perseroan, termasuk, 
akan tetapi tidak terbatas pada: 
 
a. Pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan; 
b. Proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan; 
c. Prospek usaha Perseroan; 
d. Belanja modal dan rencana investasi lainnya; dan 
e. Rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya. 
 
Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XII dari 
Prospektus. 
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a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

I. PENAWARAN UMUM  
 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan melaksanakan suatu Penawaran 
Umum sebanyak 478.041.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh satu ribu) saham 
biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, atau mewakili 23% 
(dua puluh tiga persen) dari modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum. 
  
Keseluruhan saham yang disebut di atas yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga 
penawaran Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada 
saat pengajuan FPPS. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp 86.047.380.000,- (delapan 
puluh enam miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah). Seluruh saham 
Perseroan yang telah ditempatkan atau akan ditempatkan dalam Penawaran Umum ini akan 
didaftarkan di Bursa Efek. 
 
Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru 
yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan 
kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari 
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak 
untuk mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. 

 
 
 
 

PT DUTA INTIDAYA Tbk 
 

Kegiatan Usaha Utama: 
Perdagangan Produk Kesehatan dan Kecantikan  

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia 
 

 
Kantor Pusat: 

Alamat: Wisma Argo Manunggal Lantai 14 
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 22 

Karet Semanggi, Setiabudi 
Jakarta Selatan, 12930 
Telp : +6221 2521131 

Faksimili : +6221 2521132 
Email : 

corporate.secretary@watsons.co.id 
Website : www.watsons.biz.id 

 

Perseroan memiliki 47 (empat puluh tujuh) gerai yang 
berlokasi di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa 

Tengah dan 1 (satu) gudang di  Banten. 
 
 

  

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT LISENSI MEREK 
WATSONS.  RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V 
DARI PROSPEKTUS INI. 

  

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SAHAM ADALAH TIDAK LIKUIDNYA 
SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN 
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PENERBITAN SAHAM ADALAH SEBAGAI INVESTASI 
JANGKA PANJANG. 

  

 

DUTA INTIDAYA 
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Perseroan didirikan dengan nama PT Duta Intidaya sesuai dengan Akta Pendirian No. 16 tanggal 
16 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan 
oleh Menkumham, berdasarkan Surat Keputusan No. C-20675 HT.01.01.TH.2005 tanggal 26 Juli 
2005 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan Kantor Jakarta Selatan dengan 
No. 917/RUB.09.03/VII/2006 tanggal 26 Januari 2006 dan diumumkan dalam BNRI No. 54 tanggal 
4 Juli 2008, Tambahan No. 10450.  
 
Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan 
yang terakhir kali dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
PT Duta Intidaya No. 34, tanggal 17 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S,H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta.  Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir ini telah memperoleh 
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
No. AHU-0005307.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 18 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada 
Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.03-0032761 tanggal 18 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0035175.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 
18 Maret 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.03-0032762 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. 
AHU-0035175.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 Maret 2016 . 
 
Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah 
berusaha dalam bidang perdagangan.  
 
Dalam menjalankan maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha 
penunjang Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
Kegiatan usaha utama Perseroan: 
 

a. menjalankan usaha di bidang pengeceran dan perdagangan produk kecantikan dan kesehatan, 
obat-obatan, barang farmasi, -peralatan medis dan kesehatan, produk perawatan pribadi dan 
kulit, parfum dan kosmetik, produk-produk bayi dan barang dagangan umum pada toko dan/atau 
apotek; 

b. menjalankan usaha di bidang perdagangan makanan dan minuman; 

c. menjalankan usaha selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, waralaba dan 
pemasok (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk 
perhitungan sendiri maupun perhitungan pihak lain atas dasar komisi; dan 

d. mengimpor barang-barang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana 
disebutkan di atas. 
 

Kegiatan usaha penunjang Perseroan: 
 
a. memasarkan dan mendistribusikan di dalam negeri barang barang sehubungan dengan kegiatan 

usaha utama Perseroan sebagaimana disebutkan di atas; dan 
b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung dan/atau terkait 

dengan usaha Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk melaksanakan transaksi 
yang bersifat operasional dengan pihak ketiga. 
 

Perseroan bergerak dalam kegiatan perdagangan produk kesehatan dan kecantikan di Indonesia. 
Perseroan menawarkan beragam jenis produk H&B yang meliputi personal care, perawatan kulit, 
produk kesehatan, kosmetik, parfum, produk bayi, dan general merchandise. Perseroan juga 
menawarkan penebusan resep dan obat-obatan.  
 
Kantor Perseroan berlokasi di  Wisma Argo Manunggal, Lantai 14, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 22, 
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.   
 
Sejak membuka gerai pertamanya pada tahun 2006, Perseroan telah mengoperasikan gerai-gerainya 
dengan nama “Watsons” (melalui suatu perjanjian lisensi merek Watsons yang bersifat eksklusif 
dengan A.S. Watson, ritel H&B terbesar di Asia). Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, 
Perseroan mengoperasikan 47 (empat puluh tujuh) gerai di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa 
Tengah.  
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a.

b.
c.

d.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini 
diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp 100 per Saham 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase 

Modal Dasar 6.401.592.000 640.159.200.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 
1. PT Indah Sehat Cemerlang 
2. PT Usaha Indah Abadi 

 
1.575.398.000 

25.000.000  

 
157.539.800.000 

2.500.000.000  

 
98,44% 
1,56% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

1.600.398.000  160.039.800.000  100,00% 

Jumlah Saham dalam Portepel 4.801.194.000 480.119.400.000  

 
Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak 
yang sama dan setara dalam segala hal. 
 
Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma 
struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp 100 per saham 

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum 

Jumlah Saham 
Jumlah Nominal 

(Rp) 
Persentase  

Jumlah 
Saham 

Jumlah Nominal 
(Rp) 

Persentase  

Modal Dasar 6.401.592.000 640.159.200.000   6.401.592.000 640.159.200.000   

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. PT Indah Sehat Cemerlang 
2. PT Usaha Indah Abadi 
3. Masyarakat 

      

1.575.398.000 157.539.800.000 98,44% 1.575.398.000 157.539.800.000 75,80% 

25.000.000 2.500.000.000 1,56% 25.000.000 2.500.000.000 1,20% 

- -  478.041.000 47.804.100.000 23,00% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

1.600.398.000 160.039.800.000 100,00% 2.078.439.000 207.843.900.000 100,00% 

Jumlah Saham dalam Portepel 4.801.194.000 480.119.400.000   4.323.153.000 432.315.300.000   

 
Dengan adanya program ESA, Proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham 
Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 

Nilai Nominal Rp 100 per saham 

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum 

Jumlah Saham 
Jumlah Nominal 

(Rp) 
Persentase  

Jumlah 
Saham 

Jumlah Nominal 
(Rp) 

Persentase  

Modal Dasar 6.401.592.000 640.159.200.000   6.401.592.000 640.159.200.000   

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1.  PT Indah Sehat Cemerlang 
2. PT Usaha Indah Abadi 
3. Program Alokasi Saham kepada 

Karyawan 
4.  Masyarakat 

      

1.575.398.000 157.539.800.000 98,44% 1.575.398.000 157.539.800.000 75,80% 

25.000.000 2.500.000.000 1,56% 25.000.000 2.500.000.000 1,20% 

- -  2.390.000 239.000.000 0,11% 

- -  475.651.000 47.565.100.000 22,89% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

1.600.398.000 160.039.800.000 100,00% 2.078.439.000 207.843.900.000 100,00% 

Jumlah Saham dalam Portepel 4.801.194.000 480.119.400.000   4.323.153.000 432.315.300.000   

 
Pada tanggal 29 Desember 2015 PT Indah Sehat Cemerlang memperoleh saham Perseroan dengan 
perincian sebagai berikut: 
 

Nama Pemegang Saham 
Jumlah 
Saham 

Nilai Perolehan Bentuk Pembayaran 
Tanggal Perolehan 

Saham 
Keterangan 

Lain 

PT Indah Sehat 
Cemerlang 

488.600.000 Rp48.860.000.000 
(Rp100,- per saham) 

Setoran modal tunai 29 Desember 2015 -* 

* Metode penilaian tidak ada karena penyetoran modal dilakukan secara tunai pada nilai nominal. 

 
PT Indah Sehat Cemerlang meningkatkan kepemilikan di Perseroan pada tanggal 29 Desember 
2015, yang mana berada dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan 
Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta dilakukan pada harga perolehan 
sebagaimana disebutkan dalam tabel perincian di atas.  
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Akuisisi oleh PT Indah Sehat Cemerlang tersebut memenuhi kriteria dalam angka 1 dari Peraturan 
IX.A.6, maka PT Indah Sehat Cemerlang  tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh 
kepemilikan atas saham dan atau efek berekuitas lain Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan 
setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana disyaratkan oleh peraturan Bapepam  
No. IX.A.6 yang menetapkan pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. 
 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang 
Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman 
Modal (”Perpres No. 44/2016”), bidang usaha perdagangan eceran (retail business) merupakan 
bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Namun demikian, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) 
Perpres No. 44/2016, pembatasan tersebut tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau 
portfolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.  
 
Program Alokasi Saham kepada Karyawan (Employee Stock Allocation (“ESA”))   
 
Program ESA akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7 yang merupakan 
bagian dari Penawaran Umum dimana para karyawan Perseroan yang berhak atas program tersebut 
mendapatkan alokasi pembelian saham melalui penjatahan tetap atas Saham Yang Ditawarkan. 
Karyawan yang berhak untuk berpartisipasi dalam program ini adalah karyawan tetap Perseroan 
terhitung hingga tanggal 15 April 2016. 
 
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Duta Intidaya, Tbk. sebagaimana 
tercantum dalam Akta No. 34 tanggal 17 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Jose Dima, SH., M.K., 
notaris di Jakarta, Perseroan memutuskan untuk memberikan program ESA yang pelaksanaannya 
diatur berdasarkan pedoman program ESA Perseroan. Jumlah saham yang dialokasikan untuk 
program ESA adalah sebanyak 0,50% (nol koma lima nol persen) Saham dari Penjatahan Tetap 
Saham atau sebanyak 2.390.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu) dengan harga pelaksanaan 
program ESA sama dengan Harga Penawaran dalam Penawaran Umum yaitu sebesar Rp 180,- 
(seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. 
 
Pelaksanaan program ESA akan dilakukan pada periode Penawaran Umum dimana Perseroan akan 
menetapkan alokasi saham kepada karyawan, melakukan pembayaran secara penuh dan 
menyampaikan data partisipan dan alokasi saham beserta bukti pembayaran kepada Biro 
Administrasi Efek. 
 
Tujuan dari program ESA adalah (i) mempertahankan anggota-anggota kunci dari para karyawan 
yang memiliki kontribusi-kontribusi yang penting untuk pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang 
Perseroan; (ii) menyelaraskan kepentingan-kepentingan para karyawan dan para pemegang saham; 
dan (iii) mendorong para karyawan untuk mengoptimalkan standar-standar kinerja mereka dan untuk 
mempertahankan kontribusi bertingkat tinggi kepada Perseroan.  
 
Harga eksekusi program ESA akan ditanggung seluruhnya oleh Perseroan dan Perseroan tidak akan 
menggabungkan biaya tersebut dalam biaya penerbitan terkait dengan Penawaran Umum. Saham 
yang dikeluarkan dalam rangka program ESA ini tidak dapat dijual maupun dipindahtangankan untuk 
periode 2 (dua) tahun (lock-up) terhitung sejak Tanggal Pencatatan.  
 
Pertimbangan Perseroan menetapkan jangka waktu lock-up selama 2 (dua) tahun adalah untuk 
menyelaraskan dengan tujuan dari program ESA, antara lain, untuk mempertahankan anggota-
anggota kunci dari para karyawan yang memiliki kontribusi-kontribusi yang penting untuk 
pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang Perseroan. Perseroan juga mempertimbangkan 
program ESA serupa yang telah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan publik lainnya yang pada 
umumnya menetapkan periode lock-up antara 12-36 bulan. 
 
Selama jangka waktu lock-up, partisipan memiliki hak untuk: i) menerima dividen-dividen yang 
dibagikan oleh Perseroan sehubungan dengan saham-saham yang diberikan kepada partisipan 
menurut program ESA (“Saham”) dan ii) melaksanakan setiap hak-hak lain yang berhubungan 
dengan Saham. Setelah jangka waktu lock-up, partisipan memiliki hak yang sama dengan pemegang 
saham lainnya seperti hak suara di Perseroan serta hak untuk menerima dividen yang dibagikan oleh 
Perseroan. 
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Dalam hal partisipan: 
 
a. mengajukan pengunduran diri dan/atau telah dianggap mengundurkan diri oleh Perseroan; atau  
b. diberhentikan oleh Perseroan dikarenakan pelanggaran terhadap kontrak kerja partisipan 

tersebut atau terhadap kebijakan-kebijakan/ peraturan/ pedoman/ kode etik Perseroan; atau 
partisipan melakukan  tindakan kriminal apapun; atau dikarenakan partisipan melakukan tindakan 
indisipliner lainnya,  
 

maka partisipan tidak akan memiliki hak-hak atas Saham atau hasil-hasil penjualan atas Saham dan 
Perseroan akan, berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepada Perseroan oleh partisipan yang 
bersangkutan, memberikan instruksi kepada perusahaan efek yang ditunjuk untuk menjual Saham 
pada setiap harga pasar yang berlaku, untuk menerima hasil-hasil dari penjualan tersebut dan untuk 
mengalihkan hasil-hasil kepada Perseroan, tanpa hak atas klaim apa pun oleh partisipan terhadap 
Perseroan. 
 
Untuk tujuan dari Program ESA ini, partisipan akan dianggap tidak lagi menjadi seorang karyawan 
Perseroan pada (i) tanggal efektif pengakhiran kerja, sebagaimana dinyatakan dalam surat 
pengunduran diri yang disampaikan oleh partisipan; atau (ii) tanggal pada saat karyawan telah 
dianggap mengundurkan diri, sebagaimana dinyatakan dalam pemberitahuan pengakhiran dari 
Perseroan; atau (iii) tanggal efektif pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dinyatakan dalam 
pemberitahuan pengakhiran dari Perseroan, kecuali pemberitahuan tersebut dicabut sebelum tanggal 
efektif pengakhirannya  sesuai dengan pemberitahuan pengakhiran dari Perseroan atau pengakhiran 
hubungan kerja sebagaimana dinyatakan di dalam surat pengunduran diri dari partisipan telah 
diterima dan disetujui oleh Perseroan (sebagaimana berlaku). 
 
Saham akan tetap dimiliki partisipan apabila salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut ini terjadi: 
 
a. partisipan pensiun pada atau setelah batas usia pensiun; atau 
b. partisipan diberhentikan oleh Perseroan dalam program rasionalisasi karyawan. 
 
Dalam hal partisipan meninggal dunia, maka Saham akan dijual oleh perusahaan efek yang ditunjuk 
pada setiap harga pasar yang berlaku dan hasil-hasil dari penjualan tersebut akan diterima oleh 
pewaris yang ditunjuk. 
 
Semua pajak dan biaya yang timbul dari alokasi Saham kepada partisipan berdasarkan program ESA 
akan ditanggung oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, semua pajak dan biaya yang 
timbul dari penjualan Saham oleh partisipan akan ditanggung oleh partisipan yang bersangkutan 
sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. 
 
Saham yang dialokasikan untuk program ESA sebanyak 2.390.000 (dua juta tiga ratus sembilan 
puluh ribu) saham akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI. 
 
Pencatatan Saham di BEI 
 
Bersamaan dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum ini sebanyak 
478.041.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh satu ribu) saham biasa atas nama 
atau sebesar 23% (dua puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah 
Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa yang telah ditempatkan 
sebelum Penawaran Umum sejumlah 1.600.398.000 (satu milyar enam ratus juta tiga ratus sembilan 
puluh delapan ribu) saham atau sebesar 77% (tujuh puluh tujuh  persen) dari modal ditempatkan dan 
disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan 
dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.078.439.000 (dua milyar tujuh puluh delapan juta 
empat ratus tiga puluh sembilan ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum ini. 
 

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ ATAU MENCATATKAN 
SAHAM LAIN ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM 
JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN 
MENJADI EFEKTIF. 
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI 
HASIL PENAWARAN UMUM 

 
 
Perseroan berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah 
dikurangi biaya-biaya emisi (termasuk pajak) akan dipergunakan untuk antara lain : 
 
1. Kurang lebih sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran 

seluruh hutang bank (outstanding) jangka pendek berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 
15 Juni 2015, dengan keterangan rinci sebagaimana dibawah ini : 
 

Kreditur : The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 
Limited, Cabang Jakarta. 
 

Jumlah Keseluruhan Fasilitas : Rp 132.000.000.000. 
 

Jumlah pokok (outstanding) per 12 Mei 2016 : Rp   29.140.000.000. 
 

Tingkat Bunga : 3,35% per tahun di atas Jakarta Interbank Offered Rate 
(JIBOR). 
 

Penggunaan dana : Membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek 
Perseroan. 
 

Tanggal Jatuh tempo : 30 Mei 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan surat 
tertanggal 10 Mei 2016 No. JAK/160503/U/151210 
dengan tanggal jatuh tempo 30 April 2017. 
 

Jaminan : Tidak terdapat jaminan (clean basis). 
 

Persetujuan kreditur atas pembayaran/ 
pelunasan dini 

: Tidak terdapat pengaturan yang mensyaratkan 
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan kreditur 
atas pembayaran dipercepat. 
 

2. Sisanya kurang lebih sebesar 63% (enam puluh tiga persen) akan dipergunakan untuk ekspansi 
kegiatan usaha Perseroan, modal kerja dan belanja modal Perseroan.  

 
Perseroan telah melakukan perpanjangan pinjaman HSBC berdasarkan surat tertanggal 10 Mei 2016 
No. JAK/160503/U/151210 dengan tanggal jatuh tempo 30 April 2017.  
 
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank HSBC. 
 
Per 12 Mei 2016, Perseroan tidak memiliki jumlah bunga pinjaman (outstanding). 
 
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan 
memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Perseroan akan 
menyampaikan pertanggungjawaban realisasi Penawaran Umum secara berkala kepada para 
Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan melaporkannya kepada OJK setiap 6 (enam) bulan 
sekali sesuai dengan POJK 30/2015.  
 
Hasil dari Penawaran Umum akan digunakan dengan senantiasa memperhatikan UUPM yang 
berlaku.  
 
Apabila Perseroan berencana untuk mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka 
Perseroan akan menyampaikan rencana dana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan 
memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK 30/2015. 
 
Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum memenuhi syarat-syarat dari transaksi 
berafiliasi, dan transaksi merupakan transaksi benturan kepentingan, dan/atau transaksi materiil, 
Perseroan akan mematuhi Peraturan Nomor: IX.E.1 dan/atau Peraturan Nomor: IX.E.2.  
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Perseroan akan menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran 
Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah 
direalisasikan. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, 
Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid 
sebagaimana diatur pada POJK 30/2015. 
 
Sesuai dengan POJK 30/2015, perkiraan keseluruhan jumlah biaya (termasuk pajak) yang akan 
dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 7,97% (tujuh koma sembilan tujuh persen) dari jumlah 
dana yang diperoleh dari Penawaran Umum  ini, yang meliputi: 
 
1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 2,75% yang terdiri dari biaya jasa 

penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,65%, biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 
sebesar 0,55%, dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,55%. 

2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 4,02% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik 
sebesar 1,95%, biaya jasa konsultan hukum 1,92% dan biaya jasa notaris sebesar 0,15%. 

3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,15% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek. 
4. Biaya pendaftaran OJK sebesar 0,05%. 
5. Biaya Lain-lain sebesar 0,99% yang terdiri dari biaya pendaftaran BEI dan KSEI sebesar 0,45%, 

penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan 
Prospektus Ringkas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 0,54%.  
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III. PERNYATAAN UTANG 
 
 
Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 yang mengacu pada 
laporan keuangan Perseroan yang terdapat dibagian lain di Prospektus ini. Laporan keuangan telah 
diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma jaringan global Pricewaterhouse 
Coopers) dengan opini tanpa modifikasian (wajar tanpa pengecualian) sebagaimana dinyatakan 
dalam laporannya tanggal 26 Mei 2016. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp81.850 juta yang 
terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp79.254 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar 
Rp2.595 juta. 
 
Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut disajikan di bawah ini. 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian 31 Desember 2015 

LIABILITAS JANGKA PENDEK  

Utang usaha 41.460 

Utang lain-lain 12.750 

Utang pajak lain-lain 438 

Akrual  5.669 

Pinjaman bank jangka pendek 18.140 

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 798 

Jumlah liabilitas jangka pendek 79.254 

  
LIABILITAS JANGKA PANJANG  

Liabilitas imbalan kerja 2.595 

Jumlah liabilitas jangka panjang 2.595 

JUMLAH LIABILITAS  81.850 

 
Pada tanggal 31 Desember 2015, perincian dari liabilitas Perseroan adalah sebagaimana berikut ini: 
 
LIABILITAS JANGKA PENDEK 
 
1. Utang usaha 

 
Per tanggal 31 Desember 2015, jumlah utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp41.460 juta yang 
terdiri dari : 
 

         (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Jumlah 

Penjualan langsung  

Pihak ketiga 16.778 

Pihak-pihak berelasi 11.135 

Penjualan konsinyasi   

Pihak ketiga 13.548 

Jumlah 41.460 

 
Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagaimana berikut ini: 

         (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Jumlah 

Rupiah 30.325 

Mata uang asing 11.135 

Jumlah 41.460 
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2. Utang lain-lain 

 

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah utang lain-lain Perseroan berjumlah Rp 12.750 juta, yang 

terutama terdiri dari utang royalti sebesar Rp 11.542 juta kepada A.S. Watson. 

 

3. Utang pajak lain-lain 

 

Pada tanggal 31 Desember 2015, utang pajak lainnya berjumlah Rp 438 juta yang terdiri dari : 

 

         (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Jumlah 

Pajak lain-lain :  

Pasal 4(2) 44 

Pasal 23 394 

Jumlah 438 

 

4. Akrual 

 

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah akrual berjumlah Rp 5.669 juta yang terdiri dari : 

 

         (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Jumlah 

Jasa profesional 1.911 

Iklan dan promosi 1.073 

Pembelian aset tetap 894 

Biaya kantor 663 

Utilitas 478 

Sewa 225 

Lainnya 425 

Jumlah 5.669 

 
5. Pinjaman bank jangka pendek 

 

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah pinjaman bank jangka pendek berjumlah Rp 18.140 juta 

yang terdiri dari pinjaman dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd (HSBC). Pada 

tanggal 15 Juni 2015, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan HSBC 

dengan total fasilitas sejumlah Rp 132.000 juta dan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei  

2016. Pinjaman ini telah diperpanjang berdasarkan surat tertanggal 10 Mei 2016 

No. JAK/160503/U/151210 dengan tanggal jatuh tempo 30 April 2017.  

 

Pada tanggal 26 Juni 2015, Perseroan menarik pinjaman sejumlah Rp 92.000 juta untuk melunasi 

pinjaman dari A.S. Watson dan Maranelo Financial Group Ltd (British Virgin Islands). Penarikan 

pinjaman dan pengembalian pinjaman telah dilakukan oleh Perseroan guna mendukung keperluan 

modal kerja Perseroan. Pada tanggal 31 Maret 2016, jumlah pinjaman adalah sebesar Rp 29,14 

miliar. Perseroan tidak mengantisipasi adanya peningkatan jumlah penarikan pinjaman yang materiil 

sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum ini. 

 

6. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 

 

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas imbalan kerja jangka pendek berjumlah Rp 798 juta 

yang terdiri dari gaji dan bonus. 
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LIABILITAS JANGKA PANJANG 

 

1. Liabilitas imbalan kerja  

 

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan pencadangan untuk provisi imbalan 

pensiun sebagaimana dihitung oleh aktuaris independen, PT Kompujasa Aktuaria Indonesia. Asumsi 

aktuarial utama yang digunakan adalah sebagaimana berikut ini:     

   

Keterangan Persentase 

Tingkat diskonto per tahun  9,00% 

Tingkat kenaikan gaji masa depan 7,00% 

 

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 

2015, adalah sebagai berikut: 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan Jumlah 

Nilai kini kewajiban  2.595 

 
Utang-utang yang diperoleh Perseroan yang jumlahnya materiil setelah tanggal Laporan Keuangan 

sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah pinjaman bank yang diperoleh dari 

HSBC sebesar Rp 29,14 miliar. 

 

Perseroan tidak memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi/dibayar. 
 

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 
PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH 
DINYATAKAN DIATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN 
PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. 

 

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PERISTIWA-PERISTIWA MATERIIL SETELAH 
TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SAMPAI 
TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN SAMPAI TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN 
TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN KEWAJIBAN DALAM JUMLAH MATERIIL KECUALI YANG 
TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN 
AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.  

 

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG JUMLAHNYA MATERIIL 
SELAIN DARI YANG TIMBUL DALAM KEGIATAN USAHA YANG SEWAJARNYA DAN 
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG 
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DISAJIKAN DALAM 
BAB XVII DARI PROSPEKTUS INI. 

 

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

 

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT 
PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK PERSEROAN. 
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 
 
 
Analisis dan pembahasan oleh manajemen dibawah ini berisi pembahasan mengenai posisi 
keuangan dan kinerja keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang. Analisis dan pembahasan oleh 
manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan auditan 
Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 
dan 2013 yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini.  
 
1. UMUM  
 
Perseroan didirikan dengan nama PT Duta Intidaya sesuai Akta Pendirian No. 16 tanggal 16 Juni 
2005 yang dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20675 HT.01.01.TH.2005 tanggal 26 Juli 2005 dan 
terdaftar dalam Daftar Perusahaan Kantor Jakarta Selatan dengan No. 917/RUB.09.03/VII/2006 
tanggal 26 Juli 2006 dan diumumkan dalam BNRI No. 54 tanggal 4 Juli 2008, Tambahan No. 10450.  
 
Perseroan bergerak dalam kegiatan perdagangan produk kesehatan dan kecantikan di Indonesia. 
Perseroan menawarkan beragam jenis produk H&B yang meliputi personal care, perawatan kulit, 
produk kesehatan, kosmetik, parfum, produk bayi, dan general merchandise. Perseroan juga 
menawarkan penebusan resep dan obat-obatan.  
 
Kantor Perseroan berlokasi di Wisma Argo Manunggal, Lantai 14, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 22, 
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.   
 
Sejak membuka gerai pertamanya pada tahun 2006, Perseroan telah mengoperasikan gerai-gerainya 
dengan nama “Watsons” (melalui suatu perjanjian lisensi merek Watsons yang bersifat eksklusif 
dengan A.S. Watson, ritel H&B terbesar di Asia) (sumber:www.aswatson.com, 2015). Sampai dengan 
tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengoperasikan 47 (empat puluh tujuh) gerai di 
Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada saat ini, semua gerainya berlokasi di pusat 
perbelanjaan. 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan 
 
a. Kondisi ekonomi di Indonesia dan pertumbuhan pasar konsumen 
 
Indonesia adalah negara dinamis, ditandai dengan potensi ritel yang kuat. Dengan total populasi 
mencapai 252 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia 
dengan produk domestik bruto (“PDB”) sebesar USD 878.000 juta. Dengan tingkat urbanisasi 
penduduk yang semakin pesat dan berkembangnya daya beli konsumen wanita seiring dengan 
meningkatnya wanita di dalam tenaga kerja, Indonesia telah menjadi salah satu pasar konsumen 
dengan pertumbuhan yang paling cepat di dunia dengan pertumbuhan industri ritel yang melebihi 
10% tingkat pertumbuhan majemuk per tahun (compound annual growth rate atau “CAGR”) sejak 
2010 – 2014  (sumber: Euromonitor in Bank of America, Merrill Lynch, 29 Juni 2015). Tren ini 
diperkirakan akan terus berlanjut dan diperkirakan sekitar 90 juta penduduk Indonesia akan masuk ke 
dalam kelas konsumen sampai dengan 2030 (sumber: McKinsey & Company, November 2013). 
 
Kondisi ekonomi yang positif, tingkat urbanisasi yang semakin meningkat dan tenaga kerja wanita 
yang berkembang menyebabkan peningkatan pendapatan yang signifikan dan kemampuan beli yang 
terdorong dalam pembelian barang-barang diskresioner termasuk produk-produk H&B, yang 
menyebabkan peningkatan pertumbuhan pada pasar H&B dan pendapatan perusahaan. 
 
Rencana pertumbuhan Perseroan telah disusun dengan baik untuk mengambil manfaat dari kondisi-
kondisi dan tren-tren ini melalui strategi pemasaran yang progresif dan ekspansi jaringan gerai dan 
jalur distribusi Perseroan.   
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b. Rencana ekspansi dan lokasi gerai Perseroan  

 
Untuk menumbuhkan usaha mereka, sangatlah penting bagi ritel H&B untuk memperoleh penetrasi 
pasar yang lebih besar dengan memperluas jaringan gerai dan jalur distribusi mereka dan dengan 
demikian mencapai skala ekonomi yang lebih besar dan kehadiran dan kekuatan pasar yang 
meningkat. Ekspansi mengizinkan pembagian risiko pelaksanaan usaha dengan menyebar biaya 
antara pasar dan/atau konsumen yang lebih banyak. Akan tetapi, ekspansi juga meningkatkan modal 
kerja dan biaya-biaya pemasaran lain serta meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan infrastruktur. 
 
Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari lebih 17.000 pulau memberikan kesempatan dan 
tantangan terhadap Perseroan. Penentuan lokasi gerai dan gudang/lokasi distribusi yang cocok di 
Indonesia dapat memberikan tantangan kepada Perseroan. Perseroan harus bersaing dalam 
mendapatkan lokasi-lokasi terbatas di pusat-pusat perbelanjaan yang telah lama didirikan dan lokasi-
lokasi baru yang sesuai serta menentukan lokasi-lokasi gudang/lokasi distribusi yang tepat untuk 
mendukung gerai-gerai baru.  
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengoperasikan 47 (empat puluh 
tujuh) gerai dengan nama “Watsons” di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan didukung 
oleh  1 (satu) gudang. Gerai-gerai ini berlokasi di pusat-pusat perbelanjaan yang telah didirikan dan 
menjadi tujuan masyarakat (existing destination shopping malls) (yang mencakup sekitar 60% dari 
komposisi gerai pada saat ini) dan pusat-pusat perbelanjaan yang telah didirikan dan dan dikelilingi 
oleh daerah pemukiman (existing neighborhood shopping malls). Dengan meningkatnya 
perkembangan proyek-proyek pembangunan, Perseroan juga terus mengembangkan gerai-gerainya 
di pusat-pusat perbelanjaan baru dan berharap dapat terus meningkatkan jumlah gerai di lokasi-
lokasi baru. Untuk beberapa tahun ke depan, Perseroan memperkirakan bahwa jumlah gerainya akan 
terus meningkat di wilayah-wilayah ini dan menyebar ke daerah-daerah baru. 
 
Keberhasilan gerai baru bergantung pada beberapa faktor yang dapat dikendalikan oleh Perseroan, 
termasuk diantaranya lokasi gerai, penjualan dan strategi promosi, strategi pemasaran yang efektif, 
dan produktivitas gerai. Untuk memastikan keberhasilan ini, Perseroan terus mengembangkan tim 
pemasaran, tim operasional dan tim penyewaan dan terus berusaha dalam menjaga hubungan baik 
dengan pengembang properti untuk mendukung rencana Perseroan dalam ekspansi gerai dan 
gudang. Di lain pihak, Perseroan  juga menghadapi beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan 
oleh Perseroan yang dapat mempengaruhi kinerja gerai, termasuk diantaranya banyaknya 
pengunjung pusat perbelanjaan, kinerja, persaingan dan pembangunan infrastruktur lokal. 
 
Perseroan juga berencana untuk mengembangkan platform e-commerce untuk menjangkau daerah-
daerah yang belum terjangkau oleh Perseroan. 
 
c. Kekuatan merek dan hubungan dengan pemasok 

 
Merek-merek ternama (well established) merupakan aset tidak berwujud yang merupakan sumber 
keuntungan strategis dan nilai keuangan karena skala ekonominya. Ritel H&B dapat menggunakan 
reputasi, keahlian dan pengalaman dari merek yang berkedudukan kuat tersebut. Manfaat-manfaat 
dari afiliasi merek termasuk akses terhadap ekuitas merek berdasar pelanggan – pengenalan merek, 
loyalitas, persepsi kualitas dan kepercayaan atas merek – dan kesempatan untuk menciptakan 
hubungan kuat dengan pemasok. Kesuksesan usaha dan ekspansi juga didorong oleh pencarian 
pemasok yang handal dan menjaga hubungan yang kuat dengan pemasok tersebut. Hubungan kuat 
dengan pemasok mempunyai nilai yang tinggi untuk ritel H&B karena pemasok dapat menyediakan 
produk-produk berkualitas yang berkedudukan kuat, membantu mempromosikan produk dan 
memastikan ketersediaan produk. 
 
Merek Watsons adalah salah satu merek H&B terdepan dan terkemuka di Asia dan Eropa yang 
beroperasi di 12 (dua belas) pasar di Asia dan Eropa. Dengan adanya hubungan antara Perseroan 
dengan merek “Watsons”, persepsi masyarakat atas reputasi Perseroan menjadi perusahaan yang 
terpercaya dan terdepan. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat atas merek Watsons sebagai 
merek yang handal, terpercaya dan premium di seluruh Asia (sumber: www.aswatson.com, 2015). 
Berbagai jenis produk A-brand internasional dan kualitas eksklusif produk OBE yang ditawarkan oleh 
Watsons dengan harga yang kompetitif sangat menarik bagi individual dan keluarga, dari remaja 
sampai dengan orang tua, kelas menengah sampai dengan menengah ke atas yang tumbuh seiring 
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dengan urbanisasi, terutama konsumen wanita yang peduli akan kecantikan dan kualitas produk. 
Strategi Perseroan dalam menawarkan beraneka ragam A-brand dan kualitas eksklusif produk OBE, 
membedakan Perseroan dengan pesaing, meningkatkan loyalitas konsumen dan sebagai hasilnya 
akan menghasilkan marjin keuntungan yang lebih tinggi.  
 
Perseroan juga mendapatkan dukungan pemasaran, teknis dan saran dari A.S. Watson Group mulai 
dari bimbingan teknis mengenai tata letak/rancangan gerai, proses dan prosedur distribusi, gudang, 
ekspansi gerai, perencanaan keuangan, teknik dan media pemasaran, proses brand building dan 
barang dagangan.  
 
Melalui merek Watsons yang terdepan dan terpercaya serta tim pemasok yang berpengalaman, 
Perseroan telah membentuk hubungan stabil jangka panjang dengan pemasok, terutama  pemasok 
merek internasional. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk menegosiasikan persyaratan 
perdagangan yang menguntungkan, mendapatkan produk yang lebih beragam dan akses  terhadap 
persediaan. Perseroan juga memperoleh eksklusivitas peluncuran produk selama jangka waktu 
tertentu dengan produk-produk baru tertentu yang diluncurkan oleh pemasok dan juga ekslusivitas 
merek di jalur ritel tertentu. Pemasok juga berkontribusi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 
promosi Perseroan yang merupakan bagian penting dari strategi pemasaran Perseroan.  
 
d. Pengendalian biaya 

 
Kemampuan untuk mengendalikan biaya membantu usaha H&B untuk bersaing secara efektif 
dengan para pesaingnya. Ritel H&B menggunakan cara-cara pengendalian biaya untuk mengawasi, 
menilai, dan pada akhirnya, meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan meningkatkan efektivitas 
dan mengurangi biaya. 
 
Ekspansi gerai baru Perseroan akan menyebabkan peningkatan biaya tetap seperti sewa, gaji dan 
tunjangan, penyusutan, utilitas dan biaya asuransi. Akan tetapi, dengan adanya ekspansi ke gerai 
baru, Perseroan berharap untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Seiring dengan 
berkembangnya gerai-gerai dan skala operasional Perseroan, Perseroan memperkirakan akan 
meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan sistem teknologi informasi dan distribusinya 
melalui peningkatan jaringan infrastruktur, implementasi sistem baru dan pembaharuan sistem.  

 
e. Persaingan 

 
Persaingan merupakan suatu hal yang tidak terhindari dalam menjalankan usaha. Persaingan 
mendorong inovasi dan efisiensi dan kebijakan harga dan jasa yang kompetitif. Akan tetapi, 
persaingan juga dapat memberikan tekanan negatif terhadap penjualan, marjin dan profitabilitas dari 
suatu usaha. 
 
Industri H&B di Indonesia sangat kompetitif dan Perseroan menghadapi persaingan yang kuat dari 
H&B ritel nasional dan internasional. Pesaing Perseroan berasal dari berbagai sumber, termasuk 
diantaranya jaringan gerai yang dioperasikan oleh pesaing H&B ritel yang menawarkan produk 
sejenis dengan Perseroan, serta hypermarket/supermarket dan pengecer, toko independen atau toko 
serba ada (department store) dan ritel internet yang memasarkan jenis produk yang serupa. 
Beberapa pesaing Perseroan merupakan pengecer umum yang menawarkan sejumlah produk yang 
sejenis dengan Perseroan, dan specialist retailers, yang menawarkan hanya beberapa produk 
kategori yang sejenis dengan Perseroan. 
 
Pesaing Perseroan sering kali menggunakan strategi harga yang agresif, menawarkan harga sewa 
yang lebih tinggi dan memperkenalkan format gerai yang lebih inovatif, atau metode penjualan dan 
produk atau jasa yang lebih inovatif. Tindakan-tindakan ini digabungkan dengan tindakan Perseroan 
untuk menjaga daya saing dan reputasinya, telah menempatkan, dan akan terus menempatkan, 
tekanan yang merugikan terhadap penjualan, marjin dan profitabilitasnya. 
 
Untuk membedakan Perseroan dengan pesaing, Perseroan (dengan memanfaatkan hubungan 
kerjasama dengan A.S. Watson Group dan merek Watsons) menawarkan para pelanggannya dengan 
lingkungan gerai yang inovatif, berbagai A-brand yang telah dikenal masyarakat dan kualitas eksklusif 
dari produk OBE, harga dan promosi yang kompetitif, dan berbagai layanan nilai tambah yang 
didukung oleh tenaga penjual yang berpengalaman dan terlatih.  
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2. ANALISA KEUANGAN  

 
1.1 Pendapatan bersih, beban pokok pendapatan, beban usaha, serta laporan laba rugi dan 

penghasilan komprehensif lain 
 
Tabel di bawah ini menyajikan pendapatan bersih, beban pokok pendapatan, beban usaha, dan 
jumlah penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2015, 2014 dan 2013.  

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 

Pendapatan bersih 192.415 163.378 124.382  

Beban pokok pendapatan (110.975) (88.766) (69.828) 

Laba kotor 81.440  74.612 54.554  

Beban usaha (102.596) (86.540) (59.246) 

Rugi sebelum pajak penghasilan  (30.830)  (22.360) (23.027) 

Rugi bersih tahun berjalan (35.254)  (22.612) (23.154) 

Jumlah rugi komprehensif tahun 
berjalan 

(35.031)  (22.612) (23.154) 

 
2.1.1 Pendapatan bersih 

 
Tabel dibawah ini menyajikan pendapatan bersih Perseroan berdasarkan kategori produk untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.  

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 

Penjualan barang dagangan 152.431 123.807 99.993  
Kegiatan promosi 24.082 24.425 13.569  
Penjualan konsinyasi, bersih 15.902 15.146 10.820  
Pendapatan bersih 192.415 163.378 124.382  

 
Perbandingan pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 
dan 31 Desember 2014 
 
Pendapatan tahun 2015 adalah sebesar Rp 192.415 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 29.037 
juta  atau 17,8% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2014 sebesar Rp 163.378 juta. Hal ini 
terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan barang dagangan sebesar 23,1% yang disebabkan 
oleh ekspansi gerai usaha dari 43 (empat puluh tiga) gerai di tahun 2014 menjadi 46 (empat puluh 
enam) gerai di tahun 2015. Pertumbuhan sebanyak 3 (tiga) gerai terutama disebabkan sebagai 
respon dari perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015. 
 
Perbandingan pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 
dan 31 Desember 2013 
 
Pendapatan bersih Perseroan tahun 2014 adalah sebesar Rp 163.378 juta, mengalami peningkatan 
sebesar Rp 38.996 juta atau sekitar 31,4% dibandingkan dengan pendapatan bersih tahun 2013 
sebesar Rp 124.382 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan barang 
dagangan sebesar 23,8% yang disebabkan oleh peningkatan ekspansi gerai usaha sebesar 38,7% 
dari 31 (tiga puluh satu) gerai di 2013 menjadi 43 (empat puluh tiga) gerai di 2014. Pendapatan 
kegiatan promosi juga meningkat secara signifikan sebesar 80,0% yang disebabkan oleh dukungan 
pemasok yang kuat.   
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h) 

31 807 93  
82 425 569  
02 46 20  
15 378 382  

2.1.2 Beban pokok pendapatan 

 
Tabel berikut menggambarkan beban pokok pendapatan Perseroan berdasarkan masing-masing 
kontributor terhadap beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2015, 2014 dan 2013. 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 

Beban pokok barang yang terjual  108.282 86.678 68.559 
Cadangan persediaan 2.693 2.088 1.269 

Total beban pokok pendapatan 110.975 88.766 69.828 
 

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2015 dan 31 Desember 2014 
 
Beban pokok pendapatan Perseroan tahun 2015 adalah sebesar Rp110.975 juta, mengalami 
kenaikan sebesar Rp 22.209 juta atau 25,0% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan tahun 
2014 sebesar Rp88.766 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan barang dagangan 
dan pencadangan kerugian yang lebih tinggi untuk persediaan bermerek Watsons karena kenaikan 
jumlah persediaan yang belum terjual sebesar 23,1%. Kenaikan jumlah persediaan ini dipengaruhi 
antara lain karena perlambatan penjualan yang disebabkan perlambatan ekonomi dan pelemahan 
daya beli konsumen akibat kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat pada tahun 2015.  
 
Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2014 dan 31 Desember 2013 
 
Beban pokok pendapatan Perseroan tahun 2014 adalah sebesar Rp 88.766 juta, mengalami 
peningkatan sebesar Rp18.938 juta atau sekitar 27,1% dibandingkan dengan beban pokok 
pendapatan tahun 2013 sebesar Rp69.828 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan 
beban pokok barang yang terjual, yang merupakan peningkatan sebesar 26,4% yang mencerminkan 
peningkatan dalam penjualan barang sebesar 23,8% dalam periode yang sama. Hal ini terutama 
disebabkan oleh pertumbuhan jumlah gerai Perseroan sebanyak 12 gerai.   
 
2.1.3 Beban usaha 

 
Tabel berikut menggambarkan beban usaha Perseroan berdasarkan masing-masing kontributor 
terhadap beban operasional untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 
dan 2013.  
  

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 

Sewa properti 37.563 32.574 20.885  
Gaji dan kompensasi karyawan 

lain-lain 
31.595 23.456 16.717  

Penyusutan 9.017 7.065 3.761  
Utilitas 4.600 3.638 1.982  
Royalti 4.313 4.570 3.560  
Transportasi 3.612 3.309 1.974  
Jasa profesional 2.669 643 672  
Promosi dan iklan  2.557 2.621 2.645  
Biaya jasa internet 1.583 1.364 592 
Biaya bank 1.068 1.021 881 
Jasa keamanan dan kebersihan 1.025 1.086 834  
Lain-lain (masing–masing 

dibawah Rp1.000) 
2.994 5.193 4.743   

Total beban usaha 102.596 86.540 59.246 
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Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 
31 Desember 2014 
 
Beban usaha Perseroan tahun 2015 adalah sebesar Rp 102.596 juta mengalami kenaikan sebesar 
Rp16.056 juta atau 18,6% dibandingkan dengan beban usaha tahun 2014 sebesar Rp 86.540 juta. 
Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya gaji sebesar 34,7% yang disebabkan oleh 
pertambahan jumlah gerai dan penambahan karyawan yang memiliki keahlian di bidang ritel pada 
posisi kunci untuk dapat melakukan ekspansi usaha. Biaya sewa properti juga meningkat sebesar 
15,3% yang merupakan dampak dari perpanjangan sewa kantor pusat Perseroan pada bulan 
November 2015. 
 
Biaya royalti adalah sebesar Rp4.313 juta pada tahun 2015, mengalami penurunan sebesar Rp 257 
juta sebagai akibat dari penurunan biaya lisensi dari pemegang merek, yang sebelumnya 2,5% 
menjadi 2%.  
 
Beban pajak merepresentasikan penghapusan pajak penghasilan dari pendapatan pemasok untuk 
periode tahun 2014 -  2015.   
 
Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 
31 Desember 2013 
 
Beban usaha Perseroan adalah sebesar Rp86.540 juta,  mengalami peningkatan sebesar Rp27.294 
juta atau sekitar 46,1% dibandingkan dengan beban usaha tahun 2013 sebesar Rp59.246 juta. 
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya sewa properti sebesar 56,0%, dikarenakan 
pelebaran area kantor Perseroan di November 2014 untuk mengantisipasi rencana penambahan 
karyawan dan pengembangan jumlah gerai Perseroan. Gaji dan kompensasi karyawan lainnya juga 
mengalami kenaikan sebanyak 40,3%, yang mencerminkan peningkatan jumlah karyawan di kantor 
pusat dan gerai Perseroan.   
  
2.1.4 Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan 

 
Grafik berikut menggambarkan pendapatan bersih, laba kotor dan jumlah rugi komprehensif 
Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.  
 

(dalam jutaan Rupiah) 
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Tabel dibawah ini menyajikan pendapatan bersih, laba kotor dan jumlah rugi komprehensif Perseroan 
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.  
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 

Pendapatan bersih 192.415 163.378  124.382  

Laba kotor 81.440  74.612 54.554  

Jumlah rugi komprehensif  tahun 
berjalan 

(35.031)  (22.612) (23.154) 

 
Perbandingan rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 
dan 31 Desember 2014 
 
Jumlah rugi komprehensif Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp35.031 juta mengalami 
kenaikan sebesar Rp12.419 juta atau 54,9% jika dibandingkan dengan jumlah rugi komprehensif 
tahun 2014 sebesar Rp22.612 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh beban usaha yang lebih tinggi 
dan adanya biaya pajak yang dicatatkan Perseroan meskipun Perseroan mencatatkan kenaikan 
pendapatan bersih sebesar 17,8% dan kenaikan laba kotor sebesar 9,2%. 
 
Perbandingan rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 
dan 31 Desember 2013 
 
Jumlah rugi komprehensif Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp22.612 juta, mengalami 
penurunan sebesar Rp542 juta atau sekitar 2,3% dibandingkan dengan rugi tahun 2013 sebesar 
Rp23.154 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor sebesar 36,8% yang didorong 
oleh pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 31,4% dan penurunan kerugian selisih kurs bersih 
yang diimbangi sebagian oleh beban usaha dan biaya keuangan yang lebih tinggi.  
 
2.2 Pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas/ (defisiensi modal) 
 
Grafik berikut menggambarkan perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 
31 Desember 2015, 2014 dan 2013. 

 
(dalam jutaan Rupiah)    
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Tabel dibawah ini menyajikan jumlah aset, liabilitas dan ekuitas/ (defisiensi modal) Perseroan pada 
tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.  
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Pada tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 

Jumlah aset 126.998 158.987  98.397  

Jumlah liabilitas 81.850 127.667  145.644  

Jumlah ekuitas/ (defisiensi modal) 45.148  31.320 (47.247) 

 
2.2.1 Aset 

 
Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 
 
Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp126.998 juta, mengalami 
penurunan sebesar Rp31.989 juta atau 20,1% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 
2014 sebesar Rp158.987 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas Perseroan. 
Kas tersebut digunakan untuk mendukung ekspansi gerai dan melunasi hutang. 
 
Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 
 
Aset Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp158.987 juta, mengalami peningkatan 
sebesar Rp60.590 juta atau 61,6% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2013 
sebesar Rp98.397 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar 
Rp20.671 juta, peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp12.919 juta dan peningkatan kas dan 
bank sebesar Rp11.997 juta, yang didorong oleh pengembangan gerai Perseroan dari 31 (tiga puluh 
satu) gerai pada tahun 2013 menjadi 43 (empat puluh tiga) gerai pada tahun 2014. 
 
2.2.2 Liabilitas 

 
Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 
 
Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp81.850 juta, mengalami 
penurunan sebesar Rp45.817 juta atau 35,9% dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 
31 Desember 2014 sebesar Rp127.667 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran 
utang pada tahun 2015. 
 
Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 
 
Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp127.667 juta, mengalami 
penurunan sebesar Rp17.977 juta atau sekitar 12,3% dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 
31 Desember 2013 sebesar Rp145.644 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan 
pinjaman sebesar Rp36,8 juta setelah pembayaran kembali, akan tetapi diimbangi sebagian oleh 
kenaikan utang usaha sebesar Rp9.299 juta, utang lain-lain (peningkatan sebesar Rp4.322 juta) dan 
akrual (peningkatan sebesar Rp3.413 juta) sebagai bagian dari pengembangan gerai Perseroan.   
 
2.2.3 Ekuitas/(defisiensi modal) 

 
Perbandingan ekuitas/(defisiensi modal) pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 
2014 
 
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp45.148 juta  mengalami 
kenaikan sebesar Rp13.828 juta atau 44,2% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 
31 Desember 2014 sebesar Rp31.320 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerbitan saham baru 
sebesar Rp48.860 juta yang diimbangi dengan rugi komprehensif untuk tahun 2015 sebesar 
Rp35.031 juta. 
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Perbandingan ekuitas/(defisiensi modal) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 
2013 
 
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp31.320 juta, mengalami 
kenaikan sebesar Rp78.567 juta atau sekitar 166,3% dibandingkan dengan defisensi modal pada 
tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp47.247 juta. Kenaikan modal ini terutama disebabkan oleh 
peningkatan modal saham sebesar Rp101.179 juta pada tahun 2014 yang diimbangi dengan rugi 
komprehensif untuk tahun 2014 sebesar Rp22.612 juta. 
 
2.3 Arus kas 
 
Perseroan mempertahankan arus kas dengan kinerja keuangan dan pertumbuhan yang kuat yang 
juga didukung oleh potensi pertumbuhan industri. Perseroan menginisiasikan program-program 
pengendalian biaya untuk memastikan profitabilitasnya.   
 
Berikut adalah laporan arus kas Perseroan yang menunjukkan likuiditasnya: 

  
(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI    

Penerimaan dari pelanggan 193.723 160.832 123.910 

Pembayaran kepada pemasok dan lain-lain (160.281) (163.213) (121.587) 

Pembayaran kepada karyawan (32.066)  (22.803) (16.437) 

Pembayaran biaya keuangan (7.154) (4.998) (2.513) 

Penerimaan penghasilan keuangan 168 60 64  

Pembayaran pajak penghasilan badan (2.569) (1.018) (417) 

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas 
operasi 

(8.179) (31.140) (16.980) 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI    

Perolehan aset tetap  (8.808) (17.169) (16.595) 

Penerimaan dari aset tetap pelepasan 20 - - 

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas 
investasi 

(8.788) (17.169) (16.595) 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN    

Penerimaan dari penerbitan saham 48.860 101.180 -  

Biaya rencana penerbitan saham (1.157) - - 

Penerimaan dari pinjaman  92.000 55.087 40.243  

Pembayaran pinjaman (149.678) (96.288) - 

Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/ 
diperoleh dari aktivitas pendanaan 

(9.975) 59.978 40.243  

(Penurunan)/ kenaikan bersih kas dan bank (26.942) 11.669 6.668  

Kas dan bank pada awal tahun 39.326 27.329 17.467  

Dampak perubahan kurs terhadap kas dan bank  39 328 3.194 

Kas dan bank pada akhir tahun  12.423 39.326 27.329  

 
Perseroan memantau posisi pergerakan kas dengan mengelola creditor days, perputaran piutang, 
dan perputaran persediaan. Dengan suntikan modal dan tambahan pinjaman, Perseroan memiliki 
dana yang cukup untuk mendukung rencana ekspansi bisnis dan kebutuhan modal kerja Perseroan.  
 
2.4 Solvabilitas dan rentabilitas 
 
2.4.1 Solvabilitas 

 
Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan 
modal sendiri maupun seluruh aset yang dimiliki. Tingkat solvabilitas diukur dengan membandingkan 
jumlah liabilitas dengan ekuitas (solvabilitas ekuitas) atau dengan seluruh aset (solvabilitas aset). 
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, solvabilitas ekuitas Perseroan adalah 
1,81x, dibandingkan dengan 4,08x untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, solvabilitas ekuitas tidak dapat dihitung 
dikarenakan defisiensi modal.  
 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, solvabilitas aset Perseroan adalah 
0,64x, dibandingkan dengan 0,80x dan 1,48x untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2014 dan 2013. 
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2.4.2 Rentabilitas 

 
Rentabilitas diukur dengan menerapkan beberapa rasio keuangan seperti marjin laba bersih, rata-rata 
imbal hasil ekuitas, dan rata-rata imbal hasil aset. Rasio keuangan ini menggambarkan kemampuan 
Perseroan dalam menghasilkan laba bagi Perseroan. 
  

 Marjin laba bersih adalah perbandingan antara laba/(rugi) komprehensif dan pendapatan 
Perseroan; 

 Rata-rata imbal hasil aset menjelaskan kemampuan rata-rata nilai aset Perseroan dalam periode 
2 (dua) tahun untuk menghasilkan laba/(rugi) bersih tahun berjalan; dan   

 Rata-rata imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih 
yang dihitung dengan membandingkan laba bersih tahun berjalan terhadap rata-rata ekuitas 
dalam periode 2 (dua) tahun.  

 
Tabel dibawah ini menyajikan marjin laba bersih, rata-rata imbal hasil aset dan rata-rata imbal hasil 
ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.  

    
 

Keterangan 

Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 
Desember 

2015 2014 2013 

Marjin laba bersih (18,21)% (13,84)% (18,62)% 
Rata-rata imbal hasil aset (27,58)% (14,22)% (23,53)% 
Rata-rata imbal hasil ekuitas (77,59)% (72,20)% 49,01% 

 
Seiring dengan ekspansi gerai Perseroan  sebanyak dari 12 (dua belas) gerai di 2012 menjadi 46 
(empat puluh enam) gerai di 2015, hal ini berdampak negatif untuk sementara pada marjin laba 
bersih, rata-rata imbal hasil aset, dan rata-rata imbal hasil ekuitas dalam periode 2013-2015.  

 
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI  
 
Dalam penyusunan laporan keuangannya, Perseroan menggunakan estimasi dan pertimbangan yang 
dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk 
ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual 
dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh 
signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitias diungkapan di dalam catatan laporan keuangan 
Perseroan.  

 
4. BELANJA MODAL  

 
Tabel di bawah ini menggambarkan informasi mengenai belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.  
 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 

Peralatan komputer 827 2.700 2.215 
Prasarana kantor dan toko 1.841 5.451 6.268 
Peralatan dan perabot kantor dan toko 145 3.394 4.620 
Aset dalam penyelesaian 3.281 8.439 4.285 
Jumlah belanja modal 6.094 19.984 17.388 

 
Total belanja modal pada tahun 2015 adalah sebesar Rp6.094 juta yang mencerminkan penambahan 
3 (tiga) gerai baru Perseroan dan melakukan pekerjaan interior untuk beberapa gerai dalam rangka 
meningkatkan tampilan gerai.  
 
Total belanja modal pada tahun 2014 adalah sebesar Rp19.984 juta yang mencerminkan pembukaan 
12 (dua belas) gerai baru, implementasi sistem pergudangan baru, dan perbaharuan sistem lainnya 
untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.   
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1)% 4)% )% 
8)% 2)% 3)% 
9)% 0)% % 

  h) 

ber 

827 00 15 
41 51 68 

145 94 20 
81 39 85 
94 84 88 

Total belanja modal pada tahun 2013 adalah sebesar Rp17.388 juta yang sebagian besar digunakan 
untuk pembukaan 19 (sembilan belas) gerai baru dalam rangka memberikan pengalaman berbelanja 
yang lebih baik dan memperkuat merek Watsons.  
 
5. MANAJEMEN RISIKO  
 
Sejalan dengan usaha Perseroan yang terus berlangsung untuk pertumbuhan yang positif serta untuk 
menciptakan nilai bagi semua pemilik kepentingan, risiko manajemen memainkan suatu peran yang 
penting untuk mengoperasikan usaha atas dasar kelangsungan usaha, terutama untuk mengurangi 
dampak yang timbul dari risiko-risiko bisnis dan keuangan. 
 
Perseroan telah memiliki program manajemen risiko yang mengelola pertimbangan antara risiko, 
manfaat, tanggung jawab, akuntabilitas, mitigasi dan keuntungan kompetitif, dan menetapkan 
panduan yang jelas mengenai pengelolaan risiko bisnis. 
 
Klasifikasi dampak risiko 
 
Pada umumnya, dampak risiko Perseroan adalah risiko bisnis, risiko keuangan dan risiko 
permodalan. 
 
Dampak risiko bisnis 
 
Aktivitas Perseroan memiliki risiko operasional tertentu yang berada di luar kendali Perseroan. Yang 
termasuk dalam risiko bisnis Perseroan adalah:  
  

 Risiko terkait lisensi merek Watsons 

 Risiko terkait persaingan 

 Risiko terkait sewa, lokasi dan ekspansi gerai 

 Risiko terkait pemasok  

 Risiko terkait perubahan tren pasar, belanja konsumen, kondisi politik, sosial dan ekonomi  

 Risiko yang berkaitan dengan Perubahan Hukum dan Peraturan di Indonesia yang Ada  

 Risiko yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia 

 Risiko yang berkaitan dengan Sistem Teknologi Informasi 

 Risiko yang berkaitan dengan Klaim/Keluhan atas produk dan penjualan produk OBE A.S. 

Watson Group 

 Risiko yang berkaitan dengan Pemeliharaan Gerai 

 Risiko yang berkaitan dengan Pengendalian Persediaan dan Jalur Distribusi 

 Risiko yang berkaitan dengan Keluhan, Publisitas dan Litigasi 

 Risiko yang berkaitan dengan Lisensi dan Perizinan 

 Risiko yang berkaitan dengan Perubahan Permintaan Musiman (Seasonal Demand) 

 Risiko yang berkaitan dengan Cuaca, Bencana Alam, Kesehatan Masyarakat, Keamanan dan 

Operational Hazards 

 
Usaha Perseroan untuk selalu menjaga risiko-risiko antara lain: 
 
a) pengoperasian berdasarkan prosedur standar operasional dalam melaksanakan segala kegiatan 

operasional Perseroan; 
b) pengendalian internal yang efektif dalam menjaga kegiatan dan aset Perseroan; dan 
c) mewajibkan semua karyawan untuk menandatangani dan mematuhi suatu janji integritas. 
 
Dampak risiko keuangan  

 
Aktivitas Perseroan rentan terhadap berbagai risiko keuangan seperti risiko nilai tukar mata uang 
asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perseroan 
diciptakan untuk mengurangi dampak dari ketidakpastian pasar keuangan dan kemungkinan 
timbulnya akibat yang merugikan terhadap kinerja keuangan Perseroan. 
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a) Risiko nilai tukar mata uang asing 
 
Perseroan rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing terutama dari pembelian barang 
dagangan dan beban usaha. Perseroan memantau fluktuasi mata uang asing dan dapat melakukan 
lindung nilai terhadap eksposur fluktuasi mata uang asing untuk transaksi yang sudah diketahui dan 
diikat. 
 
b) Risiko tingkat suku bunga 
 
Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku 
bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman dapat berfluktuasi sepanjang 
periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus 
diidentifikasi dan diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat waktu. 
 
Perseroan berpandangan bahwa eksposur terhadap risiko suku bunga arus kas adalah rendah, oleh 
karena itu, tidak ada tindakan yang diambil. 
 
c) Risiko kredit 
 
Perseroan menghadapi risiko kredit terutama dari kas di bank dan eksposur kredit yang diberikan 
kepada pemasok sehubungan dengan diskon penjualan dan insentif yang dapat diklaim serta 
pendapatan dari kegiatan promosi. Perseroan mengelola risiko kredit kas di bank dengan 
menempatkan kas pada bank-bank yang memiliki reputasi yang baik dan dengan memantau umur 
piutang dan melakukan transaksi dengan pemasok yang memiliki reputasi baik. 
 
Selain itu, tidak terdapat konsentrasi risiko kredit karena Perseroan memiliki banyak pemasok tanpa 
adanya pemasok individu yang signifikan. 
 
Perseroan berkeyakinan bahwa risiko kredit dari piutang kartu kredit tidak signifikan karena piutang 
tersebut merupakan piutang dari bank yang memiliki reputasi dan umumnya diselesaikan dalam 
waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari dari tanggal transaksi. 
 
Piutang lain-lain merupakan piutang dari pihak ketiga yang tidak mempunyai sejarah gagal bayar dan 
pihak berelasi. 
 
Eksposur maksimum Perseroan atas risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat pada masing-masing 
aset keuangan. 
 
d) Risiko likuiditas 
 
Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memantau proyeksi dan arus kas aktual secara reguler. 
Perseroan  berkeyakinan bahwa siklus penerimaan kas memungkinkan Perseroan untuk memenuhi 
kewajibannya pada saat jatuh tempo. 
 

Dampak risiko permodalan 
 
Tujuan Perseroan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perseroan 
dalam mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan guna memberikan imbal hasil kepada 
pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya. 
 
Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan menyesuaikan jumlah dividen 
yang dibayar kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. 
 
Perseroan secara periodik menelaah dan mengelola struktur modal untuk memastikan struktur modal 
dan pengembalian ke pemegang saham yang optimal dengan mempertimbangkan kebutuhan modal 
di masa yang akan datang dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas sekarang dan yang akan 
datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang 
strategis. 
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V. RISIKO USAHA  
 
 
Investasi pada saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko. Sebelum memutuskan kegiatan 
investasi, para calon investor harus secara berhati-hati mempertimbangkan seluruh informasi dalam 
Prospektus ini, terutama berbagai risiko di bawah ini dalam mengevaluasi untuk membeli saham 
Perseroan. Risiko lainnya yang pada saat ini tidak diketahui Perseroan atau yang pada saat ini 
dianggap tidak materiil dapat juga mengganggu kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi 
keuangan atau prospek usaha Perseroan secara materiil. Pada umumnya, investasi di saham 
perusahaan-perusahaan yang berada di negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko 
yang umumnya tidak dapat dibandingkan dengan investasi di saham perusahaan di negara-negara 
maju. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan dapat menurun dan para investor 
dapat menghadapi kerugian dalam investasi mereka.  
 
Risiko-risiko yang digambarkan di bawah ini adalah risiko-risiko yang dianggap materiil oleh 
Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat risiko terhadap operasional kunci dari usaha 
Perseroan dan kondisi keuangan yang dimulai dari risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan. 
 
A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 

 
1. Risiko terkait lisensi merek Watsons  
 
Perseroan memiliki hak tunggal dan eksklusif untuk mengoperasikan gerai-gerai dengan merek 
Watsons di seluruh Indonesia, berdasarkan dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian lisensi 
merek Watsons, yang dibuat antara Perseroan dan A.S.Watson, selaku pemegang lisensi merek 
Watsons di Indonesia. Perjanjian lisensi merek ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dengan 
perpanjangan otomatis untuk periode 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan perjanjian lisensi merek ini, 
Perseroan wajib membayarkan biaya royalti sebesar 2,5% dari nilai penjualan bersih setiap tahunnya. 
Dalam hal penjualan bersih Perseroan dibawah Rp500 miliar, A.S. Watson dapat menggunakan 
haknya untuk mengurangi pembayaran biaya royalti dengan menetapkan persentase terhadap nilai 
penjualan bersih yang lebih rendah. Lebih lanjut lagi, melalui surat A.S. Watson kepada Perseroan 
tertanggal 11 Maret 2016, para pihak sepakat bahwa jumlah biaya royalti yang harus dibayarkan oleh 
Perseroan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 12.292.524.048,5. Namun 
demikian, A.S. Watson sepakat untuk menangguhkan pembayaran atas biaya royalti tersebut dari 
Perseroan sampai dengan jumlah gerai yang dioperasikan oleh Perseroan telah mencapai 100 
(seratus) gerai. Adapun Perseroan berencana untuk melakukan pembayaran atas seluruh utang 
biaya royalti sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 apabila pengoperasian 100 (seratus) gerai di 
Indonesia sudah tercapai.  
 
Pengoperasian 100 (seratus) gerai ini tidak memiliki jangka waktu target pemenuhan. Oleh 
karenanya, tidak ada konsekuensi atas perjanjian yang harus ditanggung  oleh Perseroan.  
 
Perjanjian lisensi merek dapat dihentikan secara sepihak dan pada saat kapanpun oleh A.S. Watson 
apabila Perseroan melakukan pelanggaran syarat dan ketentuan dalam perjanjian lisensi merek. 
Lebih lanjut lagi, A.S. Watson juga dapat menghentikan perjanjian lisensi merek secara sepihak 
dengan ketentuan A.S. Watson wajib memberikan pemberitahuan 18 (delapan belas) bulan sebelum 
penghentian perjanjian lisensi merek. Mengingat ketergantungan Perseroan atas merek Watsons, 
pencabutan lisensi dapat berdampak secara materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan 
hasil operasi Perseroan. 
 
2. Risiko terkait persaingan 
 
Industri H&B di Indonesia sangat kompetitif dan Perseroan menghadapi persaingan yang kuat dari 
H&B ritel nasional dan internasional. Beberapa pesaing Perseroan merupakan pengecer umum, yang 
menawarkan sejumlah produk yang sejenis dengan Perseroan, dan gerai ritel khusus, yang 
menawarkan hanya beberapa produk yang sejenis dengan Perseroan. Pesaing Perseroan berasal 
dari berbagai sumber, termasuk diantaranya jaringan gerai yang dioperasikan oleh pesaing H&B ritel 
yang menawarkan produk sejenis dengan Perseroan, serta hypermarket/supermarket dan pengecer 
niche, toko independen atau toko serba ada (department store) dan ritel internet yang memasarkan 
kelompok produk yang serupa. 



24

DUTA INTIDAYA

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk mengantisipasi kompetisi (seperti, strategi harga 
yang agresif, penawaran harga sewa yang lebih tinggi dan inovasi di format gerai, metode penjualan, 
jenis produk dan jasa) dan juga langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk 
mempertahankan daya saing dan reputasi, telah dan akan memberikan tekanan kepada penjualan, 
marjin dan profitabilitas, serta dapat mempengaruhi jumlah pembukaan gerai, rencana ekspansi dan 
pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan.  
 
3. Risiko terkait sewa, lokasi dan ekspansi gerai 
 
Seluruh gerai, gudang dan kantor Perseroan berstatus sewa. Peningkatan dalam beban sewa, 
ketidakmampuan untuk memperpanjang periode sewa atau untuk membuat perjanjian kontrak sewa 
baru dengan kondisi yang dapat diterima atau penutupan gerai atau gudang karena alasan apa pun, 
dapat menyebabkan Perseroan harus melakukan relokasi gerai dan operasi, yang berakibat pada 
gangguan kegiatan usaha dan tambahan biaya relokasi dan/atau peningkatan biaya sewa. Faktor-
faktor ini dapat menimbulkan dampak negatif yang materiil kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan 
dan hasil operasi Perseroan.  
 
Gerai Perseroan berlokasi di pusat perbelanjaan yang juga dihuni oleh gerai ritel lain. Jumlah 
konsumen potensial yang mengunjungi gerai-gerai ini terkait dengan volume konsumen yang 
mendatangi pusat perbelanjaan. Jika sebuah pusat perbelanjaan menjadi kurang menarik karena 
alasan yang berada di luar kendali Perseroan (seperti pembukaan pusat perbelanjaan baru, 
peningkatan popularitas pusat perbelanjaan lainnya, pergerakan demografi, pemilik pusat 
perbelanjaan tidak mempertahankan kebersihan atau tidak adanya gerai ritel lain yang menarik di 
pusat perbelanjaan tersebut), jumlah konsumen yang mengunjungi gerai Perseroan pada pusat 
perbelanjaan tersebut dapat tidak mencapai jumlah yang diinginkan dan/atau menurun dan berujung 
pada penurunan penjualan dan profitabilitas. Penurunan penjualan dan profitabilitas dapat 
berdampak negatif secara materiil kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi 
Perseroan. 
 
Setiap kegagalan Perseroan dalam menjalankan proses terkait dengan pembukaan gerai baru, atau 
kegagalan dari gerai baru untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan Perseroan dalam 
rentang waktu tertentu, dapat berdampak negatif secara materiil kepada kegiatan usaha, kondisi 
keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
 
Rencana Perseroan, sebagai bagian dari strategi pertumbuhan Perseroan, adalah untuk 
meningkatkan posisi pasar dengan mengembangkan jaringan gerai. Keberhasilan pembukaan gerai- 
gerai baru tergantung kepada berbagai faktor dan ada risiko yang signifikan dalam strategi 
pertumbuhan Perseroan. Sebagai contoh, pembukaan gerai baru menimbulkan biaya fitting yang 
signifikan, belanja modal dan beban penjualan lainnya. Seiring dengan ekspansinya, Perseroan dapat 
terbebani biaya yang lebih tinggi dalam persentase penjualan untuk biaya administrasi, distribusi dan 
iklan terkait pembukaan gerai baru. 
 
Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat mencapai tujuan ekspansi yang direncanakan, dan gerai-
gerai baru mungkin tidak sukses atau tidak memenuhi harapan yang menjadi alasan untuk membuka 
gerai baru tersebut. Tingkat ekspansi Perseroan juga dapat melewati kapasitas sumber daya dan 
sistem Perseroan. Untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan, Perseroan harus 
meningkatkan dan memperbaiki sistem dan infrastruktur Perseroan, menyewa dan melatih pegawai 
baru, meningkatkan kapasitas penyimpanan, menambah jumlah produk yang ditawarkan, 
memperluas basis pemasok dan menstabilisasi pemenuhan standar layanan dari pemasok saat ini. 
Seiring dengan pertumbuhan Perseroan, sumber daya manajerial, operasional, pengawasan internal, 
teknis dan keuangan dapat tertekan karena peningkatan jumlah tenaga kerja Perseroan, cakupan 
geografis dari infrastruktur logistik dan faktor lainnya. Hal ini dapat membatasi implementasi rencana 
ekspansi lebih lanjut dan meminimalkan potensi manfaat kepada Perseroan untuk dapat mencapai 
skala ekonomi yang lebih besar. Program ekspansi Perseroan juga berpotensi berdampak negatif 
kepada operasi dan penjualan dari gerai-gerai yang telah ada. Sebagai akibatnya, Perseroan 
mungkin tidak dapat mencapai pertumbuhan yang efisien dan efektif secara biaya, yang dapat 
berdampak pada kapasitas Perseroan untuk memenuhi target pertumbuhan dan memiliki dampak 
negatif secara materiil kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
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3.

4. Risiko terkait pemasok  
 
Setiap peristiwa merugikan yang signifikan atau gangguan lain yang menimbulkan hambatan untuk 
hubungan Perseroan dengan pihak pemasok, termasuk pemasok produk OBE, dapat berdampak 
negatif secara materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
Peristiwa merugikan terkait dengan pemasok dapat berupa: 
 

 Likuidasi atau penghentian kegiatan usaha pemasok; 

 Perubahan dalam sistem rantai pasok dan distribusi; 

 Insiden terkait produk atau publisitas yang negatif terkait pemasok; 

 Perselisihan yang besar terkait ketentuan pasokan; 

 Gangguan operasional pada pemasok; atau 

 Peningkatan biaya produk karena fluktuasi nilai tukar. 
 
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan secara rata-rata memiliki lebih dari 350 (tiga ratus lima 
puluh) pemasok, dengan 70 (tujuh puluh) pemasok diantaranya mewakili seperlima dari komposisi 
pemasok saat ini. Jika Perseroan harus mengganti salah satu pemasok utama, Perseroan dapat 
menghadapi risiko dan biaya terkait dengan peralihan operasi dan konsekuensi negatif, masalah 
reputasi dan penurunan penjualan sebagai akibat dari kegagalan untuk memiliki produk yang populer. 
Lebih lanjut lagi, kegagalan untuk mengganti salah satu pemasok utama Perseroan berdasarkan 
ketentuan yang dapat diterima secara komersial atau secara keseluruhan (termasuk perpanjangan 
potongan harga atau kondisi lainnya) oleh Perseroan dapat menimbulkan dampak negatif secara 
materiil kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.  
 
Perseroan beroperasi di pasar yang sangat kompetitif, dan pemasok dapat memilih untuk menarik 
produk mereka dari penjualan di pasar tertentu atau dari Perseroan. Pemasok juga dapat memilih 
untuk menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen, sebagai contoh melalui gerai 
pemasok langsung, platform online, atau perwakilan konsumen personal, secara kompetisi dengan 
Perseroan. Keputusan kegiatan usaha dan operasional oleh pemasok dapat menimbulkan dampak 
negatif untuk penjualan Perseroan dan/atau keuntungan dari produk yang terkait, dan sehingga, jika 
keputusan tersebut melibatkan pasar dan/atau produk yang signifikan, hal ini dapat menimbulkan 
dampak negatif secara materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi 
Perseroan. 
 
5. Risiko terkait perubahan tren pasar, belanja konsumen, kondisi politik, sosial dan 

ekonomi  
 
Penerimaan konsumen atas dan keinginan untuk membeli produk Perseroan dipengaruhi oleh 
sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi, politik dan sosial, pendapatan yang dapat digunakan, 
gaya hidup nasional dan global, tren H&B, dan harga, nilai, kualitas, fungsi dan penampilan dari 
produk Perseroan. Beberapa produk yang ditawarkan di gerai Perseroan mungkin tidak dapat 
mencapai penerimaan dari konsumen yang luas, atau mungkin dapat ketinggalan zaman atau 
dikalahkan oleh produk yang lebih populer karena tren H&B dapat berubah dengan cepat. Kegagalan 
Perseroan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan menyesuaikan secara akurat dan cepat 
terhadap perubahan selera konsumen dapat menyebabkan gerai-gerai membawa merek atau produk 
yang tidak lagi diminati oleh konsumen. Merek atau produk yang mungkin disimpan dalam persediaan 
untuk periode yang lama, mengalami penurunan nilai, dijual pada harga yang lebih murah dari yang 
diharapkan, atau dibuang. Sama dengan itu, Perseroan juga mungkin gagal untuk mempertahankan 
kombinasi produk yang menjawab preferensi konsumen secara efektif. Kegagalan seperti ini dapat 
menggerus kepercayaan konsumen dengan mengasingkan konsumen, yang kesulitan mencari 
produk atau merek yang mereka inginkan di gerai Perseroan. Kemudian, jika Perseroan salah menilai 
permintaan konsumen untuk produk OBE Perseroan, maka Perseroan dapat mengalami kehilangan 
biaya pengembangan, produksi dan pemasaran. Jika risiko-risiko ini terjadi, Perseroan dapat 
mengalami penurunan penjualan dan kehilangan keuntungan dari gerai yang telah ada maupun yang 
akan dibuka, yang dapat menimbulkan dampak negatif secara materiil kepada kegiatan usaha, 
kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
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Keberlangsungan pertumbuhan pendapatan dari penjualan Perseroan sangat tergantung pada 
kelangsungan ekspansi dan mempertahankan belanja konsumen, yang tergantung pada tingkat 
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik dan sosial. Tidak ada jaminan bahwa belanja konsumen 
dalam berbagai bentuk akan menikmati pertumbuhan dengan tingkat yang stabil serta ketidakpastian 
ekonomi tidak akan berdampak negatif pada Perseroan. Perlambatan ekonomi atau resesi, fluktuasi 
tingkat suku bunga dan nilai tukar, dan penambahan pajak atau pembayaran lainnya terkait penjualan 
pada pasar ini dapat menimbulkan dampak negatif secara materiil kepada kegiatan usaha, kondisi 
keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
 
6. Risiko terkait ketergantungan pada kekuatan merek Watsons yang berkelanjutan   
 
Merek Watsons memiliki reputasi yang kuat di Indonesia dan Asia sebagai merek yang terpercaya, 
dapat diandalkan dan premium. Jika reputasi atau daya tarik komersial dari merek Watsons menurun 
untuk berbagai alasan atau terjadi pergeseran dari sikap konsumen yang mempengaruhi popularitas 
atau daya tarik dari produk H&B, sebagai contoh, konsumen secara umum peduli pada kualitas atau 
integritas dari produk H&B atau anggapan kualitas atau isu kesehatan terkait produk H&B, maka 
kejadian seperti ini dapat berdampak pada penurunan penjualan dan basis konsumen Perseroan, dan 
menimbulkan dampak negatif secara materiil kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil 
operasi Perseroan. 

 
7. Risiko terkait pendanaan utang dan modal 
 
Perseroan mungkin memerlukan pendanaan dalam bentuk ekuitas atau pinjaman untuk mendukung 
pertumbuhan dan ekspansi kegiatan usaha Perseroan atau untuk memenuhi kewajiban utang pada 
saat utang tersebut jatuh tempo. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan di masa 
depan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: 

 

 kondisi finansial, operasional dan arus kas Perseroan di masa depan; 

 kondisi pasar finansial domestik dan global, serta perubahan dalam kebijakan moneter, tingkat 
suku bunga dan kebijakan pinjaman; dan 

 kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan mendapatkan persetujuan dari regulator terkait.  
 
Jika Perseroan memutuskan untuk menambah permodalan melalui penerbitan efek ekuitas atau 
instrumen lainnya yang dapat dikonversi menjadi ekuitas, atau ditukar menjadi ekuitas, atau izin 
penerbitan efek ekuitas, pemegang Saham Perseroan dapat mengalami dilusi dalam kepemilikan 
Saham.  
 
Kemudian, jika Perseroan mencari pendanaan melalui penerbitan surat utang, Perseroan dapat 
terkena pembatasan-pembatasan. Perseroan juga mungkin tidak dapat memperoleh pendanaan 
utang yang memadai dan/atau pendanaan ulang untuk mendanai kebutuhan modal kerja atau 
mendukung strategi investasi di masa depan atau operasi pada kondisi yang dapat diterima. Jika 
Perseroan gagal untuk mendapatkan pendanaan tersebut, Perseroan mungkin akan mengurangi 
rencana belanja modal dan menahan atau membatalkan strategi investasi atau pertumbuhan 
Perseroan. 
 
8. Risiko terkait perubahan hukum dan peraturan yang ada 
 
Perseroan memiliki risiko terkait penerapan undang-undang dan peraturan, di antaranya: 

 
 Penjualan produk H&B dan farmasi; 

 Perlindungan konsumen secara umum; dan  

 Keamanan produk. 
 
Peraturan dan undang-undang ini secara prinsip mengatur persyaratan mengenai komposisi, 
pengujian, pemberian label dan kemasan dari produk yang dijual di gerai Perseroan. Kegagalan 
untuk mematuhi peraturan-peraturan ini dapat berdampak pada larangan penjualan, atau penyitaan 
produk, denda dan klaim yang signifikan. Jika terjadi peningkatan pengetatan peraturan dan undang-
undang yang berlaku, biaya produksi dan distribusi dapat meningkat, dan Perseroan mungkin tidak 
dapat meneruskan dan membebankan tambahan biaya ini kepada konsumen. 
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6.

 
7.

8.

 

Kemudian, dampak terhadap Perseroan juga dapat semakin meningkat dengan adanya perbedaan 
atau perubahan politik, sosial, hukum dan peraturan persyaratan. Jika Pemerintah menerapkan 
undang-undang, peraturan, perpajakan, pembatasan, tarif dan/atau hambatan lainnya yang baru, 
kemampuan ekspansi Perseroan akan menjadi terbatas, dan pertumbuhan serta perkembangan 
Perseroan dapat terganggu. Faktor-faktor ini dapat menimbulkan dampak negatif secara materiil 
kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
 
Perseroan juga diatur oleh undang-undang perlindungan persaingan usaha, seperti peraturan terkait 
penentuan harga, kolusi, penyalahgunaan posisi dominan dan perilaku anti kompetisi lainnya. 
Meskipun Perseroan telah menempatkan kebijakan dan arahan yang mematuhi kewajiban hukum 
dalam hal ini, ada kemungkinan timbulnya biaya terkait dengan kepatuhan pada undang-undang dan 
peraturan tersebut. Selain itu, tindakan hukum melawan Perseroan atau penetapan bahwa kegiatan 
usaha Perseroan gagal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, persepsi negatif dari hasil 
operasional Perseroan dan juga publisitas yang negatif dapat berdampak pada denda dan kerugian. 
Kejadian-kejadian seperti ini dapat mengalihkan perhatian manajemen dari operasional harian dan 
berpotensi mengganggu keberlangsungan Perseroan atau kinerja masa depan, yang dapat 
menimbulkan dampak negatif secara materiil kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil 
operasi Perseroan. 

 
9. Risiko terkait sumber daya manusia 
 
Keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan 
untuk mempertahankan tim manajemen senior dan karyawan penting, dan menarik pegawai baru 
yang memiliki kualifikasi. Kehilangan anggota manajemen kunci atau karyawan penting dapat 
menghambat kemampuan Perseroan untuk mengimplementasikan strategi pertumbuhan secara 
efektif. Lebih lanjut, jika Perseroan tidak mampu menarik pegawai baru yang berkualifikasi seiring 
dengan ekspansi, tim manajemen saat ini mungkin tidak dapat secara sukses mengimplementasikan 
strategi pertumbuhan. Dengan demikian, kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional 
Peseroan dapat terpengaruh secara negatif dan materiil. 
 
Sebagai tambahan, Perseroan membutuhkan jumlah pegawai yang mampu dan berkualifikasi untuk 
mengisi posisi manajemen tengah, staf gerai dan posisi spesialis (contoh, farmasi di gerai 
Perseroan). Seperti umumnya di industri ritel, Perseroan memiliki tingkat perputaran staf penjualan 
gerai yang tinggi. Jika Perseroan tidak mampu untuk merekrut dan mempertahankan manajemen 
tengah, staf penjualan gerai dan posisi spesialis dalam jumlah yang memadai, operasi dan ekspansi 
Perseroan dapat terganggu secara materiil dan negatif, dan Perseroan dapat terhambat dalam upaya 
mencapai strategi kegiatan usaha dan pertumbuhannya, yang dapat menimbulkan dampak negatif 
secara materiil kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
 
10. Risiko terkait sistem teknologi informasi  
 
Operasi kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung pada integritas sistem IT yang mendukung 
Perseroan. Perseroan tergantung kepada sistem IT untuk penyediaan informasi mengenai segala 
aspek keuangan dan kinerja operasional Perseroan, termasuk informasi penjualan dan persediaan, 
untuk menjaga kepatuhan dengan pengawasan internal Perseroan. Gangguan pada sistem IT 
Perseroan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan manusia, ketidaksesuaian 
data, kerusakan atau gangguan akibat kebakaran, bencana alam, pemadaman listrik, kegagalan 
telekomunikasi, virus komputer, aksi industrial, vandalisme, atau pelanggaran keamanan dan 
kejadian sejenis. Tidak ada kepastian bahwa rencana cadangan dan kontijensi Perseroan akan efektif 
jika rencana tersebut perlu dijalankan. Pemasok untuk perangkat keras dan perangkat lunak tetap 
memeriksa untuk menilai kemampuan mereka menyediakan dukungan dan cadangan, tetapi risiko 
kegagalan dan gangguan tetap selalu ada. Kegagalan sistem IT ini, terutama sistem manajemen 
penjualan dan persediaan Perseroan, dan kegagalan jaringan telekomunikasi pihak ketiga, akan 
sangat membatasi kemampuan Perseroan untuk tetap beroperasi pada tingkat kinerja saat ini. 
Terutama pada kegagalan peralatan yang dapat berakibat tidak beroperasinya perangkat lunak 
perdagangan di gerai untuk periode yang signifikan. Kegagalan sistem dan keterlambatan yang 
signifikan dapat menyebabkan gangguan pada pencatatan persediaan, ketidakpatuhan pada 
prosedur kontrol internal, penurunan penjualan dan kepuasan pelanggan, dan mencederai reputasi 
Perseroan. Kejadian-kejadian seperti ini dapat menimbulkan dampak negatif secara materiil kepada 
kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
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11. Risiko terkait manajemen kas  
 
Sebagian besar penjualan Perseroan dilakukan menggunakan kas. Pengawasan internal terkait 
manajemen kas yang telah dijalankan Perseroan di setiap tempat operasi Perseroan mungkin tidak 
mencukupi untuk mengatasi seluruh risiko terkait dengan penanganan dan transaksi kas. Perseroan 
memiliki risiko terkait kehilangan, pencurian, penyalahgunaan dan pemalsuan dari kas yang 
digunakan dalam transaksi Perseoran. Jika isu-isu ini terjadi secara substansial di gerai-gerai 
Perseroan, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif secara materiil kepada kegiatan usaha, kondisi 
keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
 
12. Risiko terkait klaim/keluhan atas produk dan penjualan produk OBE A.S. Watson Group 
 
Sebagai tambahan dari produk pihak ketiga dan A-brand, Perseroan menawarkan produk OBE yang 
bersumber dari A.S. Watson Group yang tidak tersedia di gerai ritel lain. Mempertahankan kualitas 
produk, harga yang kompetitif dan ketersediaan dari produk OBE Perseroan untuk konsumen 
merupakan hal yang penting dalam meningkatkan dan mempertahankan kesetiaan pelanggan. 
Peseroan telah berinvestasi dalam upaya pemasaran terkait produk OBE. Ekspansi penawaran 
produk OBE, A-brand, dan pihak ketiga juga memiliki beberapa risiko kepada Perseroan, antara lain: 

 

 Potensi risiko kesalahan produk dan penarikan produk baik secara sukarela maupun wajib; 

 Kemampuan untuk mengadministrasikan dan mematuhi kewajiban kontrak dan peraturan; dan 

 Risiko lainnya yang dihadapi oleh pemasok produk, penjualan dan pasar produk A-brand, pihak 
ketiga dan OBE untuk ritel. 

 
Selain itu, peningkatan penjualan produk OBE juga dapat mempengaruhi penjualan produk pemasok 
lain Perseroan, yang dapat mengganggu hubungan antara Perseroan dan sejumlah pemasok.  
 
Kegagalan dalam mengatur situasi atau risiko di atas dapat menimbulkan dampak negatif secara 
materiil kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
 
13. Risiko terkait pemeliharaan gerai 
 
Perseroan bertanggung jawab untuk memperbaiki, memasang dan melengkapi gerai-gerai Perseroan 
dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas gerai dan meningkatkan pengalaman berbelanja 
para pelanggan. Gerai Perseroan juga mungkin memerlukan perbaikan atas kerusakan yang tidak 
diperkirakan untuk memperbaiki kerusakan fisik atau persoalan yang mungkin timbul dan ditanggung 
oleh Perseroan atau karena perencanaan baru atau hukum dan peraturan terkait kesehatan dan 
keamanan. Setiap pemasangan, perbaikan atau pekerjaan renovasi besar dari sebuah gerai dapat 
mengganggu kegiatan operasi, berdampak merugikan pada jumlah konsumen dan menyebabkan 
kehilangan penjualan selama durasi pekerjaan. Dalam kasus pemasangan yang besar, penambahan 
pendapatan operasional gerai (setelah pemasangan) mungkin tidak cukup untuk menutupi kehilangan 
penjualan (dalam periode pekerjaan) dan belanja modal yang terjadi dalam waktu yang diharapkan. 
Kerusakan fisik gerai akibat dari kebakaran, banjir, atau sebab lainnya pada desain, konstruksi atau 
kerusakan laten lainnya yang bukan tanggung jawab dari pemilik gedung atau dilindungi oleh 
asuransi, dapat menimbulkan tambahan biaya, gangguan kegiatan usaha atau pembayaran 
kerusakan atau kewajiban lainnya kepada pihak ketiga. Jika isu-isu tersebut timbul pada gerai 
Perseroan secara substansial, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif secara materiil kepada 
kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
 
14. Risiko terkait nilai tukar, fluktuasi suku bunga dan risiko lindung nilai  
 
Pendapatan Perseroan sebagian besar adalah dalam mata uang Rupiah. Walaupun demikian, 
Perseroan juga membeli produk dalam mata uang dolar Amerika Serikat untuk produk OBE dan 
perlengkapan gerai. Perseroan dapat mengalami kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga di 
masa depan. Perseroan mungkin tidak mampu secara penuh melindungi kegiatan usahanya dari 
dampak fluktuasi nilai tukar atau mengambil keuntungan dari pergerakan nilai tukar yang 
menguntungkan. 
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13.

14.  

Perseroan juga dapat terpengaruh dari perubahan tingkat suku bunga akibat dari kegiatan investasi 
dan pinjaman yang dilakukan untuk mengatur likuiditas dan kebutuhan permodalan Perseroan. 
Pinjaman Perseroan berdasarkan fasilitas pinjaman akan memiliki tingkat suku bunga mengambang. 
Peningkatan tingkat suku bunga akan berakibat pada kenaikan biaya pinjaman dan dapat berdampat 
merugikan terhadap hasil keuangan Perseroan. Di masa depan, Perseroan dapat memilih untuk 
melakukan transaksi interest rate swap untuk mengkonversikan sebagian atau seluruh pinjaman 
bunga mengambang Perseroan menjadi pinjaman bunga tetap atau melakukan swap dari bunga 
tetap ke bunga mengambang. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan terpengaruh secara 
negatif oleh perubahan suku bunga di masa depan. 
 
15. Risiko terkait pengendalian persediaan dan jalur distribusi 
 
Kebijakan Perseroan adalah untuk mempertahankan tingkat persediaan yang optimal agar 
mengendalikan biaya penyimpanan dan lebih efisien dalam menggunakan modal kerja, sambil 
memastikan penghantaran produk yang tepat waktu dan mempertahankan kualitas dan variasi 
produk kepada konsumen. Perseroan memeriksa metode dan prosedur pengendalian persediaan 
secara reguler untuk meminimalkan kebocoran dan kehilangan persediaan (seperti penggelapan, 
pencurian, kehilangan saat transit) dan memantau volume persediaan dan kombinasi produk. Jika 
Perseroan, atau pemasok jasa transportasi pihak ketiga atau penyedia gudang yang ditunjuk oleh 
Perseroan, gagal menjaga dan mempertahankan persediaan dalam kondisi optimal, maka kualitas 
dan umur persediaan dapat menurun. Selain itu, jika Perseroan gagal mengatur persediaan secara 
tepat karena alasan apa pun, seperti permasalahan dengan salah satu pemasok utama, contohnya, 
tidak mengantar pesanan secara tepat waktu, atau kerusakan pada sistem Perseroan atau jaringan 
distribusi, hal ini dapat berujung pada kekurangan atau kelebihan pasokan dari suatu produk, yang 
berakibat pada kehilangan penjualan atau kebutuhan untuk menjual kelebihan produk pada diskon 
yang besar. Kejadian hal-hal di atas ini dapat menimbulkan dampak negatif secara materiil kepada 
kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
 
Kemampuan Perseroan untuk mendistribusikan produk ke gerai dan menjual produk tersebut kepada 
konsumen tergantung kepada infrastruktur operasional Perseroan, terutama fungsi sistem 
pemesanan, pergudangan dan jaringan distribusi Perseroan. Kegagalan atau ketidaktersediaan dari 
infrastruktur tersebut (yang disebabkan oleh, antara lain, kebakaran, pemadaman listrik, kerusakan 
struktur, bencana alam, cuaca buruk, aktivitas terorisme atau industrial di kantor pusat, gudang atau 
depot) dapat menyebabkan Perseroan untuk harus mengimplementasikan prosedur cadangan. Selain 
itu, permasalahan logistik seperti kegagalan teknis dari sistem pemesanan atau kegagalan untuk 
mengatur persediaan secara efektif dapat menyebabkan keterlambatan penghantaran yang berakibat 
negatif pada produktivitas dan penjualan. Meskipun Perseroan telah memiliki prosedur dan 
pengaturan recovery, kegagalan atau keterlambatan dalam implementasi prosedur atau pengaturan 
tersebut dapat mempengaruhi kemampuan operasional Perseroan dan dapat berdampak secara 
negatif pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan. 
 
16. Risiko terkait keluhan, publisitas dan litigasi  
 
Perseroan dapat terpengaruh oleh klaim produk atau litigasi jika ada pihak yang mengalami masalah 
dengan produk yang dijual Perseroan. Klaim atas produk, penarikan dan/atau tindakan dapat 
dilakukan berdasarkan tuduhan bahwa produk yang dijual di gerai Perseroan memiliki label yang 
salah atau tidak layak untuk dijual. Selain itu juga, perhatian terkait keamanan dari produk H&B yang 
diperoleh Perseroan dari berbagai pemasok dapat menyebabkan konsumen menghindari pembelian 
produk tertentu dari gerai Perseroan dan mengurangi kepercayaan pada Perseroan, meskipun dasar 
kekhawatiran tersebut di luar kendali Perseroan. Jika ada produk yang dijual di gerai Perseroan yang 
dianggap cacat atau tidak aman, atau jika produk tersebut gagal memenuhi standar konsumen, 
hubungan antara Perseroan dan konsumen dapat terganggu dan Perseroan dapat kehilangan 
penjualan atau menjadi subjek dari klaim. Selain itu, keamanan atau kecacatan di produk dari 
pemasok Perseroan atau produk kompetitor dapat mengurangi permintaan konsumen atas produk 
Perseroan apabila konsumen menganggap Perseroan sebagai menjual produk yang sama. 
 
Meskipun Perseroan memiliki perlindungan asuransi atas klaim produk dalam jumlah yang dianggap 
aman, tidak ada jaminan bahwa perlindungan tersebut dapat diterapkan dan cukup untuk menutup 
seluruh kemungkinan negatif yang timbul akibat klaim atau tindakan hukum terhadap Perseroan. 
Kekurangan perlindungan asuransi dapat menimbulkan dampak negatif pada kinerja keuangan 
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Perseroan. Selain itu, upaya untuk mengembalikan kepercayaan konsumen akan sulit dan mahal. 
Jika isu terkait keamanan dan kualitas dari produk yang dijual Perseroan timbul, terlepas dari 
penyebabnya, hal ini dapat berdampak secara negatif pada kinerja operasional dan keuangan 
Perseroan. 
 
17. Risiko terkait lisensi dan perizinan   
 
Untuk dapat menjalankan berbagai operasinya, Perseroan diwajibkan untuk memiliki berbagai 
macam lisensi, perizinan dan otorisasi lainnya dari regulator yang terkait. Jika Perseroan tidak 
mampu memperoleh atau memperpanjang lisensi, perizinan dan otorisasi ini, atau gagal untuk 
melakukannya secara tepat waktu, gerai Perseroan dapat tidak diberi izin untuk terus beroperasi, dan 
jika isu ini muncul di gerai Perseroan secara substansial, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif 
secara materil kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
 
18. Risiko terkait permintaan musiman 
 
Periode perbelanjaan yang paling penting untuk Perseroan dalam hal penjualan adalah pada saat 
bulan Ramadhan dan libur Natal dan Tahun Baru. Perseroan biasanya meningkatkan persediaan dan 
upaya pemasaran untuk mengantisipasi hari-hari besar ini. Perseroan mengeluarkan biaya tambahan 
di muka sebelum periode ini untuk mengantisipasi peningkatan penjualan, termasuk biaya yang 
terkait iklan dan promosi, serta tambahan biaya persediaan dan tenaga kerja. Penurunan penjualan 
atau marjin di luar ekspektasi pada periode puncak penjualan ini, penurunan modal kerja, kegagalan 
memprediksi secara akurat volume penjualan atau keterlambatan atau kekurangan persediaan yang 
dikirimkan oleh pemasok dapat menyebabkan kehilangan penjualan atau kelebihan persediaan yang 
tidak terjual dan penjualan dengan diskon yang menurunkan marjin, yang dapat menimbulkan 
dampak negatif secara materiil kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi 
Perseroan. 
 
19. Risiko terkait cuaca, bencana alam, kesehatan masyarakat, keamanan dan operational 

hazards  
 
Permintaan konsumen atas sejumlah produk Perseroan dapat dipengaruhi kondisi cuaca. Periode 
cuaca yang tidak sesuai dalam waktu berkepanjangan dapat mengakibatkan persediaan Perseroan 
tidak lagi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen. Kondisi cuaca yang ekstrem, seperti 
banjir, dapat menyebabkan kesulitan bagi pegawai Perseroan dan konsumen untuk mendatangi gerai 
milik Perseroan. Kondisi cuaca yang buruk dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan, dengan 
mengakibatkan perlambatan dalam penjualan dengan marjin penuh dan diikuti dengan peningkatan 
potongan harga yang semakin tinggi di akhir musim penjualan. Kondisi cuaca yang buruk pada 
periode puncak perdagangan juga dapat berdampak negatif kepada kegiatan usaha, kondisi 
keuangan dan hasil operasi Perseroan. 
 
Bencana alam, krisis kesehatan publik (seperti penyebaran penyakit menular) dan ancaman 
keamanan publik, yang mana semuanya berada di luar kendali Perseroan, dapat mempengaruhi 
kondisi ekonomi, infrastruktur, dan kondisi penduduk dan membatasi tingkat kegiatan usaha di area 
yang terpengaruh. Kejadian bencana alam dapat menyebabkan gangguan yang signifikan kepada 
operasi Perseroan, yang jika terjadi secara luas, akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, 
kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.  
 
Kegiatan operasional gerai-gerai Perseroan juga diatur oleh peraturan-peraturan kesehatan dan 
keamanan yang komprehensif. Perseroan dapat mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan 
terkait peraturan kesehatan dan keamanan, dan tidak ada jaminan bahwa peraturan-peraturan ini 
tidak akan menjadi lebih ketat di masa depan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan kesehatan dan 
keamanan terkait dengan, atau kejadian kecelakaan dan cidera yang diakibatkan, dalam gerai, kantor 
dan gudang Perseroan dapat berdampak negatif pada reputasi dan bisnis, kondisi keuangan dan 
hasil operasi dari Perseroan. 
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17.

18.

19.

B. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM 
 

1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham 
 
Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan 
pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan 
likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang 
signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari 
pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga 
saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk 
antara lain: 
 

 kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil; 

 perang, aksi terorisme, dan konflik sipil; 

 intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi; 

 perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum; 

 kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan; 

 tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah; 

 kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan 

 penyitaan atau pengambilalihan aset. 
 
2. Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen di masa depan  

 
Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan dan mendistribusikan dividen akan bergantung 
kepada kinerja keuangan di masa depan, yang selanjutnya bergantung kepada kesuksesan 
Perseroan dalam mengimplementasikan strategi pertumbuhan, kompetisi, peraturan dan faktor 
lainnya seperti kondisi ekonomi secara umum. 
 
Perseroan mungkin tidak mendistribusikan dividen berdasarkan rekomendasi manajemen 
Perseroan, dan pemegang saham Perseroan dapat tidak menyetujui distribusi dividen. 
Perseroan juga dapat mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang membatasi kemampuan 
Perseroan untuk membagikan dividen. 

 
3. Fluktuasi harga saham 

 
Harga saham Perseroan di masa depan dapat berfluktuasi atau diperdagangkan di bawah harga 
penawaran karena beberapa faktor. Faktor-faktor ini termasuk: 

 

 kegiatan akuisisi atau divestasi oleh Perseroan atau kompetitor Perseroan; 

 pengumuman publik yang dilakukan oleh Perseroan atau kompetitor Perseroan; 

 peraturan Pemerintah; 

 persepsi dan analisis investor terkait Perseroan dan iklim investasi di Asia, termasuk 
Indonesia; 

 perubahan strategi harga oleh kompetitor; 

 perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia, serta dampaknya terhadap 
industri Perseroan; 

 perubahan manajemen kunci; dan 

 keterlibatan Perseroan dalam litigasi. 
 
4. Penjualan Saham Perseroan di masa depan dapat mempengaruhi harga saham Perseroan 

 
Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa 
penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau 
kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas 
penambahan modal atau efek bersifat ekuitas. 
 
Segera setelah Penawaran Umum ini, sekitar 77% Saham Perseroan akan dikuasai secara 
langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham yang ada pada saat ini. 
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5. Harga penawaran lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham  
 
Harga Penawaran lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham dari seluruh saham yang 
dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang saham yang ada pada saat ini. Dengan 
demikian, para pembeli yang membeli saham pada Harga Penawaran akan mengalami 
penurunan nilai aset bersih atas saham yang mereka miliki dan pemegang saham Perseroan 
saat ini akan mengalami peningkatan nilai aset bersih atas saham yang mereka miliki.  
 

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH 
MENGUNGKAPKAN SELURUH FAKTOR RISIKO BISNIS MATERIIL YANG DISUSUN 
BERDASARKAN TINGKAT RISIKO TERSEBUT TERHADAP OPERASIONAL KUNCI DARI 
USAHA PERSEROAN DAN KONDISI KEUANGAN. 
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LAH 

VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL 
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

 
 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Maret 2016 sebagaimana dituangkan dalam 
akta notaris No. 34 tanggal 17 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, notaris 
di Jakarta menyetujui dan memutuskan antara lain: 
 
-  Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan status Perseroan 

dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, peningkatan modal dasar Perseroan 
menjadi 6.401.592.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus) per saham dan 
penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan BAPEPAM-LK/OJK. 

 
-  Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 478.041.000 

saham baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum perdana kepada masyarakat. 
 
-  Menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan Perseroan melalui penjatahan 

saham untuk karyawan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah penerbitan saham baru. 
 
-  Menyetujui perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai 

berikut:  
 

Presiden Komisaris/  
Komisaris Independen 

: Dra. Zannuba Arifah CH.R 

Komisaris : Sugito Walujo 
Komisaris : Ayu Patricia Rachmat 
   
Presiden Direktur : Dra. Lilis Mulyawati, APT 
Direktur Independen : Sukarnen 

 
Pada tanggal 11 Maret 2016, A.S. Watson menyetujui penundaan pembayaran terkait dengan utang 
royalti yang timbul sampai dengan tahun 2015. A.S. Watson mengijinkan Perseroan menunda 
pembayaran sampai dengan waktu dimana Perseroan memiliki 100 gerai. 
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VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN  
 

 
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 
 
Perseroan didirikan sesuai dengan Akta Pendirian No. 16 tanggal 16 Juni 2005, yang dibuat di 
hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham dalam 
Surat Keputusannya No. C-20675 HT.01.01.TH.2005 tanggal 26 Juli 2005, yang terdaftar dalam 
Daftar Perusahaan Kantor Jakarta Selatan dengan No. 917/RUB.09.03/VII/2006 tanggal 26 Januari 
2006 dan diumumkan dalam BNRI No. 54 tanggal 4 Juli 2008, Tambahan No. 10450. 
 
Setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan sejak pendiriannya sampai dengan tanggal Prospektus 
ini diterbitkan terkandung dalam akta-akta berikut ini: 
 
1. Akta Pernyataan tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 17 November 2005, yang dibuat di 
hadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat 
persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Akta 
Perubahan Anggaran Dasar No. C-07482 HT.01.04.TH.2006TH. 2006 tanggal 15 Maret 2006 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya 
Jakarta Selatan dibawah No. 916/RUB.09.03/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 (“Akta No. 5/2005”). 
Berdasarkan Akta No. 5/2005, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk: 
 
a. mengalihkan 300 saham Perseroan dari Iim Sonimah ke PT Aneka Sentra Wijaya (dahulu 

dikenal sebagai PT Ebay Indonesia) dan 300 saham Perseroan dari Jumini Amelia ke 
PT Sapta Perkasa Utama; dan 

b. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) mengenai modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor Perseroan.    
 

2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 122 tanggal 15 Agustus 
2008, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah 
mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan 
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-88420.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 November 
2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
0112310.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 (“Akta No. 122/2008”).  
 
Berdasarkan Akta No. 122/2008, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk 
mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT. 
 

3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 57 tanggal 14 April 2010, yang 
dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat 
persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Perubahan 
Anggaran Dasar No. AHU-21145.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 26 April 2010 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada  Kemenkumham di bawah AHU-
0031157.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 April 2010, dan telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. No. 23 tanggal 22 Maret 2011, Lampiran No. 7315 (“Akta No. 
57/2010”).  
 
Berdasarkan Akta No. 57/2010, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan pada 
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan. 
 

4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 15 Februari 2012, yang dibuat 
di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., 
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan 
Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-11432.AH.01.02 Tahun 
2012 tanggal 1 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham 
di bawah No. AHU-0018941.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 Maret 2012, dan telah 
diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08162.Tahun 2015 tanggal 7 
Maret 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. 
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0020538.AH.01.09 tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-08163 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020539.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 
7 Maret 2012 (“Akta No. 61/2012”).  
 
Berdasarkan Akta No. 61/2012, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui: 
 
a. rencana pengambilalihan oleh PT Indah Sehat Cemerlang; 
b. perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar, 

Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan; 
c. perubahan klasifikasi saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor, menjadi saham 

Kelas A dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per saham dan penerbitan saham baru yang 
meliputi Kelas B dan Kelas C dengan nilai nominal yang berbeda untuk setiap kelas; 

d. perubahan seluruh anggaran Dasar Perseroan terkait dengan akuisisi atau pengambilalihan 
Perseroan oleh PT Indah Sehat Cemerlang. 
 

5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 333 tanggal 19 Desember 2014, yang 
dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham 
berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-13755.40.20.2014 tanggal 31 Desember 2014 dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
0137419.40.80.2014  tanggal 31 Desember 2014, dan telah diberitahukan kepada Menkumham 
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar 
No. AHU-10452.40.21.2014 tanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. 0137413.40.80.2014 tanggal 30 Desember 
2014 dan ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar 
No. AHU-AH.01.10-08163 tanggal 7 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0137419.40.80.2014 tanggal 31 
Desember 2014, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 
24 Februari 2015, Tambahan No. 18029 (“Akta No. 333/2014”).  
 
Berdasarkan Akta No. 333/2014, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui: 
 
a. perubahan jumlah dan nilai nominal saham Perseroan; dan 
b. perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar, 

Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan. 
 

6. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 60 tanggal 8 April 2015, yang dibuat di 
hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., 
Notaris di Jakarta Selatan, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata 
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-
0769467 tanggal 13 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada 
Kemenkumham di bawah No. AHU-02905848.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 April 2015, dan 
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95  tanggal 27 November 2015, 
Tambahan No. 929/L (“Akta No. 60/2015”). 
 
Berdasarkan Akta No. 60/2015, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 
10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan anggota Direksi dan Pasal 10 
ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota  Direksi. 
 

7. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 213 tanggal 21 Desember 2015, yang 
dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah 
mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0948987.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 29 Desember 
2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
3599100.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada 
Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0991820 tanggal 29 Desember 2015 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
3599100.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 (“Akta No. 213/2015”). 
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Berdasarkan Akta No. 213/2015, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan 

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar, Modal 

Ditempatkan dan Disetor Perseroan. 

 

8. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Duta Intidaya No. 34, 
tanggal 17 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S,H., M.Kn., Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0005307.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 18 
Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0032761 
tanggal 18 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di 
bawah No. AHU-0035175.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 Maret 2016 dan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0032762 dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
0035175.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 Maret 2016 (“Akta No. 34/2016”). 
 
Berdasarkan Akta No. 34/2016, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui antara lain 
Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, perubahan 
Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan, menyetujui 
penyesuaian Anggaran Dasar dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, 
menyetujui pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Penawaran Umum 
Perseroan dan menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan Perseroan.  
 

Kantor Perseroan berlokasi di Wisma Argo Manunggal, Lantai 14, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 22, 
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.  
 
Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah 
berusaha dalam bidang perdagangan. Kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang 
Perseroan adalah sebagai berikut : 
 
Kegiatan usaha utama Perseroan: 
 

a. menjalankan usaha di bidang pengeceran dan perdagangan produk kecantikan dan kesehatan, 
obat-obatan, barang farmasi, peralatan medis dan kesehatan, produk perawatan pribadi dan kulit, 
parfum dan kosmetik, produk-produk bayi dan barang dagangan umum pada toko dan/atau 
apotek; 

b. menjalankan usaha di bidang perdagangan makanan dan minuman; 

c. menjalankan usaha selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, waralaba dan 
pemasok (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk 
perhitungan sendiri maupun perhitungan pihak lain atas dasar komisi; dan 

d. mengimpor barang-barang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana 
disebutkan di atas. 
 

Kegiatan usaha penunjang Perseroan: 
 
a. memasarkan dan mendistribusikan di dalam negeri barang barang sehubungan dengan kegiatan 

usaha utama Perseroan sebagaimana disebutkan di atas; dan 
b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung dan/atau terkait 

dengan usaha Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk melaksanakan transaksi 
yang bersifat operasional dengan pihak ketiga. 

 
Perseroan menawarkan beragam jenis produk H&B yang meliputi perawatan rambut, perawatan 
tubuh, produk kesehatan, produk bayi, dan penganan. Perseroan juga menawarkan penebusan resep 
dan obat-obatan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 47 (empat 
puluh tujuh) gerai dengan nama "Watsons" yang terletak di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa 
Tengah.  
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a.

b.
c.

d.

Untuk menjalankan usahanya, Perseroan telah mendapatkan izin-izin yang diperlukan: 
 

No. 

Nama dan 
Alamat 
Gerai 

Surat 
Keterangan 

Domisili 
Perusahaan 

(“SKDP”) 

Nomor 
Pokok 

Wajib Pajak 
(“NPWP”) 

Surat 
Keterangan 

Terdaftar 
(“SKT”) 

Surat 
Pengukuhan 
Pengusaha 
Kena Pajak 
(“SPPKP”) 

Surat Ijin 
Apotek 
(“SIA”) 

Surat Tanda 
Register Apoteker 

(“STRA”) 

Surat Ijin Praktik Apoteker 
(“SIPA”) 

1 Watsons 
Pacific Place 
 
Alamat: 
Pacific Place 
Mall, Jl. Jend 
Sudirman Kav. 
52-53, Kel. 
Senayan, Kec. 
Kebayoran 
Baru, Jakarta 
Selatan 

SKDP No. 
2834/27.1.0/3
1.74.07.1006/
1.824/2015, 
tanggal 19 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 
Kecamatan 
Senayan  

NPWP No. 
02.460.408.4
-012.001, 
tanggal 28 
Februari 
2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
00281/WPJ.0
4/KP.0103/20
13, tanggal 
28 Februari 
2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kebayoran 
Baru Satu. 

SPPKP No. 
PEM-
00385/WPJ.04/
KP.0103/2013, 
tanggal 20 
Maret 2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kebayoran 
Baru Satu. 

SIA No. 
0418.SIA.0
0000000/04
/Sudinkes/0
3.13, 
tanggal 10 
April 2013, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Selatan.  
 
Catatan: 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Chairida Handayani 
 
STRA No. 
19870112/STRA-
USU/2010/214098, 
tanggal22 Januari 
2016, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 12 Januari 
2021. 
 
 

Apoteker : 
Chairida Handayani, S.Farm., Apt. 
 
SIPA No. 
001/2.34.1/31.74.07/1.779.3/2016, 
tanggal 29 Januari 2016, diterbitkan 
oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kecamatan Kebayoran Baru 
 
SIPA berlaku sampai dengan 12 
Januari 2021. 
 
 
 

2 Watsons Mall 
Kelapa Gading 
3 
 
Alamat: 
Mall Kelapa 
Gading 3 Lg 
#07 Sentra 
Kelapa Gading 
Jl. Boulevard 
Kelapa Gading 
Blok M, 
Kelapa 
Gading, 
Jakarta Utara. 

SKDP No. 
0338/TR/SK/
SMKG3&5/V/
2016, tanggal 
16 Mei 2016, 
diterbitkan 
oleh PT 
Summarecon 
Agung Tbk. 
 
SKDP 
berlaku 
sampai 
dengan 14 
Mei 2021. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-043.001, 
tanggal 3 Mei 
2006, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
299/WPJ.21/
KP.0503/200
6, tanggal 3 
Mei 2006, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kelapa 
Gading. 

SPPKP No. 
PEM-
104/WPJ.21/K
P.0503/2006, 
tanggal 11 Mei 
2006, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kelapa Gading. 

SIA No. 
AP.113/2.4
1.02/00000
01/SUDIN 
KES/05.11 
, tanggal 12 
Mei 2011, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Utara  
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker: 
Mira Berliani Pradita 
 
STRA No. 
19770217/STRA-
UP/2001/23171, 
tanggal25 Februari 
2016, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 17 Februari 
2021. 
 
 
 

Apoteker: 
Mira Berliana, S. Farm, Apt. 
 
SIPA No. 
30/2.34.1/31.72.06/1.779.3/2016, 
tanggal 16 Maret 2016, yang 
diterbitkan oleh Kepala Satuan 
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kecamatan Kelapa Gading. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 
tanggal 17 Februari 2021. 
 
 
 
 

3 Watsons 
Citraland 
 
Alamat: 
Mall Ciputra 
Lt. 1 Unit 28 
EF, Kel. 
Tanjung Duren 
Utara. Kec. 
Grogol 
Petamburan, 
Jakarta Barat 

SKDP No. 
0811-
344/SKD/LP/
VIII/15 
tanggal 11 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
PTCiputra 
Sentra 
sebagai 
pengelola 
Citraland. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-036.001, 
tanggal 26 
Juni 2006, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
232/WPJ.05/
KP.0203/200
6, tanggal 26 
Juni 2006, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Grogol 
Petamburan. 

SPPKP No. 
PEM-
119/WPJ.05/K
P.0203/2006, 
tanggal 30 Juni 
2006, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Grogol 
Petamburan. 

SIA No. 
1269/03/10
00001/SDK
/11/2010, 
tanggal 30 
November 
2010, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Barat. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker: 
Oktaviani 
 
STRA No. 
19861031/STRA-
UNTAG/2013/234556, 
tanggal 27 November 
2013, diterbitkan 
olehKomite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 31 Oktober 
2018. 
 
 
 

Apoteker : 
Oktaviani 
 
Saat ini Perseroan sedang 
melakukan pengurusan SIPA atas 
nama Oktaviani sebagaimana 
dibuktikan dengan tanda terima 
berkas formulir Registrasi 
Keanggotaan yang diterbitkan oleh 
Ikatan Apoteker Indonesia 
Pengurus Daerah DKI Jakarta pada 
tanggal 10 Maret 2016. 

4 Watsons 
Margo City 
 
Alamat: 
Margo City 
Mall Fl 1 No. 
20-21, Jl 
Margonda 
Raya No. 358, 
Kel. Kemiri 
Muka, Kec. 
Beji 

SKDP No. 
PDP.001/032
/SK-
D/TR/MC/XI/
2011, 
diterbitkan 
oleh PT Puri 
Dibya 
Property 
sebagai 
pengelola 
Margo City 
 
SKDP 
bertanggal. 
 

NPWP No. 
02.460.408.4
-412.001, 
tanggal 7 
November 
2011, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
0023460ER/
WPJ.22/KP.0
903/2011, 
tanggal 7 
November 
2011, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Depok. 

SPPKP No. 
PEM-
04340/WPJ.22/
KP.0903/2011, 
tanggal 30 
Desember 
2011, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Depok. 

SIA No. 
449/03-
316/SIA/BP
PT/I/2012, 
tanggal 16 
Januari 
2012, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Pelayanan 
Perijinan 
Terpadu 
Kota 
Depok. 
 
 
 

Apoteker : 
Krisna Dewi Diastika 
 
STRA No. 
19821207/STRA-
UI/2007/21452, tanggal 
16 September 2011, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 7 Desember 
2016. 
 
 

Apoteker: 
Krisna Dewi Diastika S.Sl., Apt. 
 
SIPA No. 19821207/SIPA-
32.76/2011/2009, tanggal 22 
Desember 2011, diterbitkan oleh 
Dinas Kesehatan Kota Depok. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 7 
Desember 2016. 
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(“SIPA”) 

SIA berlaku 
sampai 
dengan 31 
Desember 
2016.   
 

5 Watsons Kota 
Kasablanka 
 
Alamat: 
Jl. Casablanca 
Kav.88, Kel. 
Menteng 
Dalam, Kec. 
Tebet, Jakarta 
Selatan 

SKDP No. 
1072/27.1.1/3
1.74.01.1003/
1.824/0, 
tanggal 26 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu  
Kecamatan 
Menteng 
Dalam.  

NPWP No. 
02.460.408.4
-015.001, 
tanggal 25 
September 
2012, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
07824/WPJ.0
4/KP.0303/20
12, tanggal 
25 
September 
2012, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Tebet. 

SPPKP No. 
PEM-
07867/WPJ.04/
KP.0303/2012, 
tanggal 27 
September 
2012, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Tebet. 

SIA No. 
0399.SIA.0
0000000/04
/Sudinkes/1
0.12, 
tanggal 17 
Oktober 
2012, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Selatan. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Emiyanah 
 
STRA No. 
19861223/STRA-
UI/2010/21485,tanggal 
16 September 2011, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 23 Desember 
2016. 
 
 

Apoteker : 
Emiyanah, S.Farm., Apt. 
 
SIPA No. 19861223/SIPA-
31.04/2010/2055, tanggal 30 
November 2012, diterbitkan oleh 
Suku Dinas Kesehatan Jakarta 
Selatan. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 23 
Desember 2016. 
 
 

6 Watsons 
Pondok Indah 
Mall II 
 
Alamat: 
Jl. Metro 
Pondok Indah 
Kav IV/TA, 
Kel. Pondok 
Pinang, Kec. 
Kebayoran 
Lama, Jakarta 
Selatan 

SKDP No. 
051/DOM/PI
M-2/I/2012, 
tanggal 10 
Januari 2012, 
diterbitkan 
oleh PT 
Metropolitan 
Kentjana Tbk 
sebagai 
pengelola 
Pondok 
Indah Mall. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-013.001, 
tanggal 20 
Januari 2012, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
00149/WPJ.0
4/KP.0603/20
12, tanggal 
20 Januari 
2012, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kebayoran 
Lama. 

 

SPPKP No. 
PEM-
00150/WPJ.04/
KP.0603/2012, 
tanggal 20 
Januari 2012, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kebayoran 
Lama. 

SIA No. 
167.SIA.10
000010, 
tanggal 6 
Juli 2009, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Selatan  
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Adinda Dian Lupino 
 
STRA No. 
19790902/STRA-
UNTAG/2005/23080, 
tanggal 8 September 
2011, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 2 September 
2016. 
 

Apoteker : 
Adinda Dian Lupino, S.Farm, Apt 
 
SIPA No. 
016/2.34.1/31.74.05.0000/-
1.779.3/2015, tanggal 2 Oktober 
2015, yang diterbitkan oleh Satuan 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kecamatan Kebayoran 
Lama. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 2 
September 2016. 

7 Watsons 
Summarecon 
Mall Serpong 
2 
 
Alamat: 
Sentra Gading 
Serpong, Jl. 
Boulevard 
Gading 

Serpong, Kec. 
Kelapa Dua, 
Tangerang, 
Banten 

SKDP No. 
0252/OPR-
TR/I/16 
tanggal 22 
Januari 2016, 
diterbitkan 
oleh PT 
Lestari 
Mahadibya 
sebagai 

pengelola 
Summarecon 
Mall Serpong 

NPWP No. 
02.460.408.4
-451.002, 
tanggal 9 
November 
2011, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 

Pajak. 

SKT No. 
PEM-
01905/WPJ.0
8/KP.0803/20
11, tanggal 9 
November 
2011, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 

Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Tigaraksa. 

SPPKP No. 
PEM-
00020/WPJ.08/
KP.0803/2012, 
tanggal 3 
Januari 2012, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 

Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Tigaraksa. 

SIA No. 
449.11/27/6
020-
Dinkes/201
1, tanggal 7 
Oktober 
2011, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 

Kesehatan 
Kabupaten 
Tangerang  
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 6 
Oktober 
2016. 
 
 

Apoteker : 
Erick Eka Pratama 
 
STRA No. 
1980115/STRA-
UBAYA/2011/111396, 
tanggal 20 Februari 
2015, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional 

 
STRA berlaku sampai 
dengan 15 Januari 
2020. 
 
 
 

Apoteker : 
Erick Eka Pratama 
 
Perseroan sedang dalam proses 
pengurusan SIPA atas nama Erick 
Eka Pratama sebagaimana 
dibuktikan dengan tanda terima 
berkas yang diterbitkan oleh Ikatan 
Apoteker Indonesia provinsi Jawa 
Timur . 

 
 
 

8 Watsons 
Plaza Kalibata 
 
Alamat: 
Plaza Kalibata 
Lt. UG Jalan 
Raya Kalibata, 
Kel. Kalibata, 
Kec. 
Pancoran, 
Jakarta 
Selatan 

SKDP No. 
024/TB-
SKD/IX/2012, 
tanggal 25 
September 
2012, 
diterbitkan 
oleh PT 
Tribandhawa 
Binasarana 
sebagai 
pengelola 
Plaza 
Kalibata. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-061.001, 
tanggal 23 
Oktober 
2012, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
04926/WPJ.0
4/KP.0803/20
12, tanggal 
23 Oktober 
2012, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 

SPPKP No. 
PEM-
05027/WPJ.04/
KP.0803/2012, 
tanggal 1 
November 
2012, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 

SIA No. 
0401.SIA.0
0000000/04
/sudinkes/1
0.12, 
tanggal 3 
Oktober 
2012, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Selatan  

Apoteker : 
Tri Kaloko 
 
STRA No. 
19840608/STRA-
UNAIR/2009/10618, 
tanggal 25 Februari 
2016, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 8 Juni 2021. 
 

Apoteker : 
Tri Kaloko, S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 19840608/SIPA-
31.04/2009/1054, tanggal 30 
November 2012, diterbitkan oleh 
Dinas KesehatanJakarta Selatan.  
 
SIPA berlaku sampai dengan 8 Juni 
2016. 
 
Catatan: 

Perseroan sedang dalam proses 
perpanjangan SIPA atas nama Tri 
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(“SIPA”) 

Administrasi 
Pajak Jakarta 
Pancoran. 

Pancoran. SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Kaloko, S.Farm., Apt., sebagaimana 
dibuktikan dengan Tanda Bukti 
Penerimaan Permohonan No. 
4281.VI/2016 yang dikeluarkan oleh 
Satuan Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Tingkat 
Kecamatan Pancoran. 
 

9 Watsons Artha 
Gading 
 
Alamat: 
Jl. Artha 
Gading 
Selatan Blok 
GF A 7, Kel. 
Kelapa Gading 
Barat, Kec. 
Kelapa 
Gading, 
Jakarta 

SKDP No. 
1555/27.1.0/3
1.72.06.1003/
-
071.562/2015
, tanggal 14 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu  
Kecamatan 
Kelapa 
Gading Barat  

NPWP No. 
02.460.408.4
-043.002, 
tanggal 30 
Oktober 
2012, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
05483/WPJ.2
1/KP.0503/20
12, tanggal 
30 Oktober 
2012, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kelapa 
Gading. 

SPPKP No. 
PEM-
05608/WPJ.21/
KP.0503/2012, 
tanggal 18 
November 
2012, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kelapa Gading. 

SIA No. 
AP.308/2.4
1.02/00000
00/SUDINK
ES/12.12, 
tanggal 4 
Desember 
2012, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Utara. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Pratiwi Wahyu Tri 
Astuti 
 
STRA No. 
19850909/STRA-
UNAIR/2010/226905, 
tanggal 13 April 2012, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 3 September 
2017. 
 
 

Apoteker : 
Pratiwi Wahyu Tri Astuti, 
S.Farm.Apt 
 
SIPA No. 19850909/SIPA-
31.02/2012/2071, tanggal 18 
September 2012, diterbitkan oleh 
Suku Dinas Kesehatan Jakarta 
Utara. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 8 
September 2017. 
 
 

10 Watsons 
Plaza Buaran 
 
Alamat: 
Plaza Buaran 
Unit LG, Jl. 
Raden Inten 
No. 1, Kel. 
Duren Sawit, 
Kec. Duren 
Sawit, Jakarta 
Timur 

SKDP No. 
151/TRH/BP/
IX/2012 , 
tanggal 28 
September 
2012, 
diterbitkan 
oleh PT Tri 
Reka 
Handayani 
sebagai 
pengelola 
Plaza 
Buaran. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-008.001, 
tanggal 18 
Oktober 
2012, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
03898/WPJ.2
0/KP.0903/20
12, tanggal 
18 Oktober 
2012, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Duren Sawit. 

SPPKP No. 
PEM-
03932/WPJ.20/
KP.0903/2012, 
tanggal 24 
Oktober 2012, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Duren Sawit. 

SIA No. 
0430/05/00
00000/Sudi
nkes/11/20
12, tanggal 
22 
November 
2012, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Timur. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Ajeng Dwi Kurniasari 
 
STRA No. 
19871107/STRA-
UII/2011/222999, 
tanggal 22 Desember 
2011, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 7 November 
2016. 
 
 

Apoteker : 
Ajeng Dwi Kurniasari, S.Farm, Apt 
 
SIPA No. 19871107/SIPA-
31.72/2011/2.0223, tanggal 11 
Desember 2012, diterbitkan oleh 
Suku Dinas Kesehatan Jakarta 
Timur.  
 
SIPA tidak menyatakan jangka 
waktu berlaku. 
 

11 Watsons 
Kramat Jati 
Indah Plaza 
 
Alamat: 
Jl. Raya Bogor 

KM 19, Kel. 
Kramat Jati, 
Kec. Kramat 
Jati, Jakarta 
Timur 

Tertanggal 
18 Oktober 
2012, 
diterbitkan 
oleh PT 
Benteng 

Teguh 
Perkasa 
sebagai 
pengelola 
Kramat Jati 
Indah Plaza. 
 
Nomor SKDP 
tidak 
diberikan. 
 

NPWP No. 
02.460.408.4
-005.001, 
tanggal 20 
November 
2012, 

diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
04379/WPJ.2
0/KP.0603/20
12, tanggal  
20 November 

2012, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kramat Jati. 

SPPKP No. 
PEM-
04400/WPJ.20/
KP.0603/2012, 
tanggal 22 
November 

2012, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kramat Jati. 

SIA No. 
0431/05/00
00000/Sudi
nkes/11/20
12, tanggal 
22 

November 
2012, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Timur. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Ujang Muhammad Al 
Nurian 
 
STRA No. 
19860705/STRA-

UNJANI/2012/17639, 
tanggal 10 April 2012, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 9 Juli 2017. 
 
 

Apoteker : 
Ujang Muhammad Al Nurian 
 
Perseroan sedang dalam proses 
pengurusan SIPA atas nama Ujang 
Muhammad Al Nurian sebagaimana 

dibuktikan dengan tanda terima 
berkas yang diterbitkan oleh Ikatan 
Apoteker Indonesia Jakarta tanggal 
10 Maret 2016.  
  

12 Watsons 
Lokasari 
 
Alamat: 
Jl. Mangga 
Besar No. 
81/THR 
Lokasari J/81, 
Kel. Tangki, 
Kec. 

 SKDP No. 
43/7.1.0/31.7
3.03.1004/-
1.755.13/201
5, tanggal 30 
September 
2015,  
diterbitkan 
oleh 
Pelayanan 

NPWP No. 
02.460.408.4
-032.001, 
tanggal 23 
November 
2012, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 

SKT No. 
PEM-
02318/WPJ.0
5/KP.0303/20
12, tanggal 
23 November 
2012, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 

SPPKP No. 
PEM-
02345/WPJ.05/
KP.0303/2012, 
tanggal 6 
Desember 
2012, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 

SIA No. 
1483/03/00
00000/SDK
/01/2013, 
tanggal 15 
Januari 
2013, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 

Apoteker : 
Mochamad Gangsar 
Adiputra 
 
STRA No. 
19860515/STRA-
UNTAG/2011/10278, 
tanggal 20Januari 
2016, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 

Apoteker : 
Mochamad Gangsar Adiputra, 
S.Farm, Apt. 
 
SIPA No. 006/2.34.1/31.73.03/-
1.779.3/2016, tanggal 15 Maret 
2016, diterbitkan oleh Satuan 
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kecamatan Taman Sari. 
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Tamansari, 
Jakarta Barat 

Terpadu Satu 
Pintu  
Kecamatan 
Tangki. 

Pajak. Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Tamansari 
Satu. 

nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Tamansari 
Satu. 

Kesehatan 
Jakarta 
Barat. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 15 Mei 2021. 
 
 

SIPA berlaku sampai dengan 15 
Mei 2021. 
 
 

13 Watsons 
Kemang 
Village 
 
Alamat: 
Lippo Mall 
Kemang, 
Kemang 
Village, Jl. 
Pangeran 
Antasari No. 
36, Kel. Cipete 
Utara, Kec. 
Kebayoran 
Baru, Jakarta 
Selatan 

SKDP No. 
2320/27.1.0/3
1.74.03.1002/
1.755.13/201
5, tanggal 25 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 
Kecamatan 
Bangka  

NPWP No. 
02.460.408.4
-019.001, 
tanggal 3 
Januari 2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
00004/WPJ.0
4/KP.0503/20
13, tanggal 3 
Januari 2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kebayoran 
Baru Dua. 

SPPKP No. 
PEM-
00023/WPJ.04/
KP.0503/2013, 
tanggal 9 
Januari 2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kebayoran 
Baru Dua. 

SIA No. 
0411.SIA.0
0000000/04
/Sudinkes/1
2/12, 
tanggal10 
Januari 
2013, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Selatan. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Nurul Hidayani 
 
STRA No. 
19891010/STRA-
UP/2012/229759, 
tanggal 20 Oktober 
2012, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 10 Oktober 
2017. 
 
 

Apoteker : 
Nurul Hidayani, S. Farm., Apt. 
 
SIPA No. 19891010/SIPA-
31.04/2012/2068, tanggal 29 
Januari 2013, diterbitkan oleh Suku 
Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 10 
Oktober 2017. 
 
 

14 Watsons Daan 
Mogot 
 
Alamat: 
Mal Daan 
Mogot Baru Lt. 
1 LI-BC/C, Jl. 
Tampak 
Siring, Kel. 
Kalideres, 
Kec. 
Kalideres, 
Jakarta Barat 

SKDP No. 
6789/27.1.1/3
.1.73.06.1001
/-
071.562/2015
, tanggal 21 
September 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 
Kecamatan 
Kalideres 

NPWP No. 
02.460.408.4
-085.001, 
tanggal 14 
Januari 2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
00207/WPJ.0
5/KP.0903/20
13, tanggal 
29 Januari 
2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kalideres. 

SPPKP No. 
PEM-
00208/WPJ.05/
KP.0903/2013, 
tanggal 29 
Januari 2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Kalideres. 

SIA No. 
1488/03/00
00000/SDK
/02/2013, 
tanggal 20 
Februari 
2013, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Barat  
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Nasiah 
 
STRA No. 
19870828/STRA-
UNTAG/2012/227157, 
tanggal 26 April 2012 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 28 Agustus 
2017. 
 
 

Apoteker : 
Nasiah, S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 19870828/SIPA-
31.74/2013/2114,tanggal 20 
Februari 2013, diterbitkan oleh 
Suku Dinas Kesehatan Jakarta 
Barat. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 28 
Agustus 2017. 
 
 

15 Watsons Bale 
Kota 
 
Alamat: 
Jl. Jen. 

Sudirman Km. 
10, Kel. 
Buaran Indah, 
Kec. 
Tangerang, 
Kota 
Tangerang 

SKDU No. 
503/1210-
KPU/VIII/201
5 tanggal 4 
Agustus 

2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Tangerang, 
Kabupaten 
Tangerang 

NPWP No. 
02.460.408.4
-416.001, 
tanggal 14 
Februari 

2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
00369/WPJ.0
8/KP.0903/20
13, tanggal 

14 Februari 
2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Tangerang 
Timur. 

SPPKP No. 
PEM-
01631/WPJ.08/
KP.0903/2013, 
tanggal 17 

April 2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Tangerang 
Timur. 

SIA No. 
449.1/Kep.
24/SIA.BP
MPTSP/20
16, tanggal 

24 Maret 
2016, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Badan 
Penanama
n Modal 
dan 
Pelayanan 
Terpadu 
Satu Pintu 
Tangerang, 
atas nama 
Walikota 
Tangerang. 
 
SIA berlaku 
selama 3 
tahun yang 
dimulai 
pada 
tanggal 24 
Maret 
2016. 
 

Apoteker : 
Tika Lestari 
 
STRA No. 
19860213/STRA-

UNTAG/2012/227167, 
tanggal 26 April 2012, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 13 Februari 
2017. 
 
 

Apoteker : 
Tika Lestari, S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 
446/2127/DKK.Apt.024.SIPA/III/201

3, tanggal 18 Maret 2013, 
diterbitkan oleh Dinas Kesehatan 
Kota Tangerang. 
 
SIPA akan berlaku sampai dengan 
tanggal 13 Februari 2017. 
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16 Watsons 
Living World 
 
Alamat: 
Living World 
Mal Unit 1-16 
Alam Sutera 
Boulevard 
Kav. 21 Kota 
Tangerang 
Selatan 

SKDU No. 
503/231/Kel.
Pkl/Viii/2015 
tanggal 4 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Tangerang 
Selatan, 
Kabupaten 
Serpong 
Utara, 
Kecamatan 
Pakulonan  

NPWP No. 
02.460.408.4
-411.001, 
tanggal 19 
April 2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
0010053ER/
WPJ.08/KP.0
303/2013, 
tanggal 19 
April 2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Serpong. 

SPPKP No. 
PEM-
02087ER/WPJ.
08/KP.0303/20
13, tanggal 22 
April 2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Serpong. 

SIA No. 
449/013/AP
T/DINKES/I
V/2013, 
tanggal 23 
April 2013, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Tangerang 
Selatan. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan23 
April 2018. 
 
 
 

Apoteker: 
Yuliana 
 
STRA No. 
19870822/STRA-
ISTN/2012/227887, 
tanggal 14 Juli 2012, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 22 Agustus 
2017. 
 
 

Apoteker : 
Yuliana, S.Si., Apt 
 
SIPA No. 
446.4/0015/SIPA/05/04/Dinkes/201
3, tanggal 22 April 2013, diterbitkan 
oleh Dinas Kesehatan Kota 
Tangerang Selatan. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 
22 Agustus 2017. 

17 Watsons 
Mega Bekasi 
Hypermall 
 
Alamat: 
Mega Bekasi 
Hypermall Lt. 
UG EU.027, 
Jl. Jenderal 
Ahmad Yani 
No. 1, Kel. 
Margajaya, 
Kec. Bekasi 
Selatan, Kota 
Bekasi 

SKDP No. 
503/43-
Ekbang, 
tanggal 12 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Kecamatan 
Margajaya 

NPWP No. 
02.460.408.4
-432.001, 
tanggal 23 
April 2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
01552/WPJ.2
2/KP.1203/20
13, tanggal 
23 April 
2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Selatan. 

SPPKP No. 
PEM-
01686/WPJ.22/
KP.1203/2013, 
tanggal 29 
April 2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Selatan. 
 

SIA No. 
449/118/BP
PT.4, 
tanggal 12 
Desember 
2014, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu 
Kota 
Bekasi. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 30 
April 2018.  
 

Apoteker : 
Endah Rakhma 
Prasetyaningtias 
 
STRA No. 
19860701/STRA-
UHAMKA/2010/2688, 
tanggal25 Februari 
2016, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 1 Juli2021. 
 
 

Apoteker : 
Endah Rakhma Prasetyaningtias, 
S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 449.1/SIPA-
131/Kes/IX/2013, tanggal 9 
September 2013, diterbitkan oleh 
Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 
1 Juli 2016. 
 

18 Watsons 
Cihampelas 
Walk 
 
Alamat: 
Jl. Cihampelas 
No. 160 
Ciwalk RT.02 
RW.06, Kel. 
Cipaganti, 
Kec. Coblong, 
Kota Bandung 

SKDP No. 
22/DP/V/201
3 , tanggal 16 
Mei 2013,  
Diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Bandung, 
Kabupaten 
Coblong, 
Kecamatan 
Cipaganti 
 

NPWP No. 
02.460.408.4
-423.001, 
tanggal 17 
Mei 2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
0003674ER/
WPJ.09/KP.0
203/2013, 
tanggal 17 
Mei 2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Bandung 
Cibeunying. 

SPPKP No. 
PEM-
00967/WPJ.09/
KP.0203/2013, 
tanggal 29 Mei 
2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bandung 
Cibeunying. 

SIA No. 
442/8406-
Dinkes/43-
SIA/X/13, 
tanggal 6 
Oktober 
2013, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Bandung. 
 
SIA berlaku 
selama 
apoteker, 
nama 
apotek, 
pemilik 
apotek dan 
alamat 
apotek 
masih 
sesuai 
dengan 
SIA. 
  

Apoteker : 
Omega Siagian 
 
STRA No. 
19890327/STRA-
STFB/2013/231699, 
tanggal3 April 2013, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 27 Maret 2018. 
 

Apoteker : 
Omega Siagian 
 
SIPA No. 19890327/SIPA 
_32.73/2013/2186, tanggal 23 Juli 
2013, diterbitkan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Bandung. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 27 
Maret 2018. 

19 Watsons 
Festival 
Citylink 
 
Alamat: 
Jl. Peta No. 
241, Gedung 
Festival City 
Link Lt. 1 No. 
31 RT.02 
RW.07, Kel. 
Sukasih, Kec. 
Bojonglon 
Kale, Kota 
Bandung 

SKDP No. 
234/II-B-
BSP/LGL/V/1
6, tertanggal 
19 Mei 2016, 
diterbitkan 
oleh PT 
Brillian Sakti 
Persada. 

NPWP No. 
02.460.408.2
2.0014-4, 
tanggal 17 
Mei 2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT Tanggal 
23 Mei 2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Bandung 
Tegallega. 
 
Nomor SKT 

SPPKP No. 
PEM-
00941/WPJ.09/
KP.0503/2013, 
tanggal 23 Mei 
2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bandung 
Tegallega. 

SIA No. 
442/10313-
Dinkes/72-
SIA/XI/15, 
tanggal27 
November 
2015, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Bandung. 
 
SIA berlaku 
selama 

Apoteker : 
Zamri Sumbung  
 
STRA No. 
19900122/STRA-
STFB/2014/110624, 
tanggal 25 Juni 2014, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 22 Januari 
2019. 
 

Apoteker : 
Zamri Sumbung 
 
SIPA No. 445/9775-Dinkes, 
tanggal16 November 2015, 
diterbitkan oleh Dinas Kesehatan 
Kota Bandung. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 3 Mei 
2017. 
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masih 
sesuai 
dengan 
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20 Apotek 
Watsons 
Plaza Pondok 
Gede 
 
Alamat: 
Plaza Pondok 
Gede 2 Lt. 
Dasar Blok C, 
No. 9-11, 15, 
17, Kel. 
Jatiwaringin, 
Kec. Pondok 
Gede, Kota 
Bekasi 

SKDP No. 
503/188-
Ekbang/Kel.J
tw, tanggal 
12 Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Kecamatan 
Jatiwaringin. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-432.002, 
tanggal 30 
Mei 2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
02217/WPJ.2
2/KP.1203/20
13, tanggal 
30 Mei 2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Selatan. 

SPPKP No. 
PEM-
02579/WPJ.22/
KP.1203/2013, 
tanggal 13 Juni 
2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Selatan. 

SIA No. 
449/129/BP
PT.4, 
tanggal 16 
Desember 
2014, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu 
Kota 
Bekasi. 
 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 21 
Juli 2018. 
 

Apoteker : 
Oki Rianty Melandany 
 
STRA No. 
19890930/STRA-
UP/2013/231939, 
tanggal 27 April 2013, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 30 September 
2018. 
 
 

Apoteker : 
Oki Rianty Melandany, S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 449.1/SIPA-
137/Kes/IX/2013, tanggal 20 
September 2013, diterbitkan oleh 
Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 
30 September 2018. 
 
 

21 Apotek 
Watsons 
Summarecon 
Mall Bekasi 
 
Alamat: 
Summarecon 
Mall Bekasi, 
Jl. Jend. 
Ahmad Yani, 
Kel. 
Margamulya, 
Kec. Bekasi 
Utara, Kota 
Bekasi 

SKDP No. 
503.EK/17-
KL.MM, 
tanggal 13 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Kecamatan 
Marga Mulya 

NPWP No. 
02.460.408.4
-407.001, 
tanggal 5 
Juni 2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
01949/WPJ.2
2/KP.0103/20
13, tanggal 5 
Juni 2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Utara. 
 

SPPKP No. 
PEM-
02300/WPJ.22/
KP.0103/2013, 
tanggal 28 Juni 
2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Utara. 

SIA No. 
449/117/BP
PT.4, 
tanggal 12 
Desember 
2014, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 2 
Maret 
2018. 
 

Apoteker : 
Sera Medya 
 
STRA No. 
19890521/STRA-
UP/2013/231945, 
tanggal 27 April 2013, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 21 Mei 2018. 
 
 

Apoteker : 
Sera Medya, S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 449.1/SIPA-
136/Kes/IX/2013, tanggal 20 
September 2013, diterbitkan oleh 
Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 
21 Mei 2018. 
 
 

22 Apotek 
Watsons Citra 
Grand Cibubur 
 
Alamat : 
Jl. Raya 

Alternatif 
Cibubur – 
Cileungsi 
Km.4, Bekasi 
17435 , 
Kelurahan 
Jatikarya, 
Kecamatan 
Jatisampurna, 
Jawa Barat 

SKDP No. 
002/MCC-
GM/LGL/VI/2
013 , tanggal 
24 Juni 2013, 
diterbitkan 

oleh PT Sinar 
Bahana 
Mulya 
sebagai 
pengelola 
Citra Grand 
Cibubur. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-432.004, 
tanggal 11 
Juli 2013, 
diterbitkan 

oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
03506/WPJ.2
2/KP.1203/20
13, tanggal 
24 Juli 2013, 

diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Selatan. 
 

SPPKP No. 
PEM-
03508/WPJ.22/
KP.1203/2013, 
tanggal 24 Juli 
2013, 

diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Selatan. 

SIA No. 
449/126/BP
PT.4, 
tanggal 16 
Desember 
2014, 

diterbitkan 
oleh Badan 
Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu 
Kota 
Bekasi. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 12 
Juni 2018. 

 

Apoteker : 
Rahmat Saleh 
 
STRA No. 
19880108/STRA-
UHAMKA/2013/19285, 

tanggal 1 Meo 2013, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 8 Januari 
2018. 
 
 

Apoteker : 
Rahmat Saleh, S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 449.1/SIPA-
138/Kes/IX/2013, tanggal 20 
September 2013, diterbitkan oleh 

Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 8 
Januari 2018. 
 
 

23 Apotek 
Watsons 
Grand 
Metropolitan 
Mall 
 
Alamat: 
Jl. KH. Noer 
Alie No. 9-10 
Lt. LG 2, Kel. 
Kayuringin 
Jaya, Kec. 

SKDP No. 
270/GM-
LS/VI/2013, 
tanggal 2 Juli 
2013, 
diterbitkan 
oleh PT 
Metropolitan 
Land Tbk 
sebagai 
pengelola 
Grand 

NPWP No. 
02.460.408.4
-432.003, 
tanggal 11 
Juli 2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
03504/WPJ.2
2/KP.1203/20
13, tanggal 
24 Juli 2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 

SPPKP No. 
PEM-
03505/WPJ.22/
KP.1203/2013, 
tanggal 24 Juli 
2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 

SIA No. 
449/125/BP
PT.4, 
tanggal 16 
Desember 
2014, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu 
Kota 

Apoteker : 
Nita Octaviani 
 
STRA No. 
19811024/STRA-
UP/2013/231935, 
tanggal 27 April 2013, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 24 Oktober 

Apoteker : 
Nita Octaviani, S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 449.1/SIPA-
161/Kes/X/2013, tanggal 30 
Oktober 2013, diterbitkan oleh 
Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 24 
Oktober 2018. 
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DUTA INTIDAYA

 

No. 

Nama dan 
Alamat 
Gerai 

Surat 
Keterangan 

Domisili 
Perusahaan 

(“SKDP”) 

Nomor 
Pokok 

Wajib Pajak 
(“NPWP”) 

Surat 
Keterangan 

Terdaftar 
(“SKT”) 

Surat 
Pengukuhan 
Pengusaha 
Kena Pajak 
(“SPPKP”) 

Surat Ijin 
Apotek 
(“SIA”) 

Surat Tanda 
Register Apoteker 

(“STRA”) 

Surat Ijin Praktik Apoteker 
(“SIPA”) 

Bekasi 
Selatan, Kota 
Bekasi 

Metropolitan 
Mall. 

Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Selatan. 

Pajak Bekasi 
Selatan. 

Bekasi. 
 
SIA 
diterbitkan 
sampai 
dengan 31 
Oktober 
2018. 
 

2018. 
 
 

24 Apotek 
Watsons 
Plaza Cibubur 
 
Alamat: 
Jl. Raya 
Alternatif 
Transyogi Km 
2-3, Cibubur, 
Kel. Jatikarya, 
Kec. 
Jatisampurna, 
Kota Bekasi 

SKDP No. 
300/238-
Kl.Jkr tanggal 
5 Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Bekasi 
Kabupaten 
Jatisampurna
, Kecamatan 
Jatikarya 

NPWP No. 
02.460.408.4
-432.005, 
tanggal 18 
September 
2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
04242/WPJ.2
2/KP.1203/20
13, tanggal 
18 
September 
2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Selatan. 

SPPKP No. 
PEM-
04381/WPJ.22/
KP.1203/2013, 
tanggal 26 
September 
2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Selatan. 
 

SIA No. 
449/127/BP
PT.4, 
tanggal 16 
Desember 
2014, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu 
Kota 
Bekasi. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 3 
November 
2018. 
 

Apoteker : 
Nurwahidah Kuddus 
 
STRA No. 
19890508/STRA-
UHAMKA/2013/232027
, tanggal1 Mei 2013 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 8 Mei 2018. 
 
 

Apoteker : 
Nurwahidah Kuddus, S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 449.1/SIPA-
010/Kes/I/2014, tanggal 29 Januari 
2014, diterbitkan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Bekasi. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 8 Mei 
2018. 
 

25 Watsons 
Supermall 
Cilegon 
 
Alamat: 
Supermall 
Cilegon Lantai 
Dasar No. 8, 
Kec. 
Purwakarta, 
Kota Cilegon, 
Banten  

SKDP No. 
530/13/PM, 
tanggal 24 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Kabupaten 
Purwakarta 

NPWP No. 
02.460.408.4
-417.001, 
tanggal 23 
September 
2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
04112/WPJ.0
8/KP.0403/20
13, tanggal 
23 
September 
2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Cilegon. 

SPPKP No. 
PEM-
04291/WPJ.08/
KP.0403/2013, 
tanggal 4 
Oktober 2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Cilegon. 

SIA No. 
445.11/181/
APT/III/201
4, tanggal 
11 Maret 
2014, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Cilegon. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 26 
Januari 
2017. 
 
 

Apoteker : 
Treesia Puspa Indah 
 
STRA No. 
19870126/STRA-
ISTN/2012/230117, 
tanggal 7 Desember 
2012, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 26 Januari 
2017. 
 
 

Apoteker : 
Treesia Puspa Indah, S.Si, Apt 
 
SIPA No. 
19870126/SIPA_36.72/2013/2028, 
tanggal 26 November 2013, 
diterbitkan oleh Dinas Kesehatan 
Kota Cilegon. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 26 
Januari 2017. 
 
 

26 Watsons 
Cibinong City 
Mall 
 
 
Alamat: 
Jl. Tegar 
Beriman No. 

1, Cibinong 
City, Mall Unit 
LG 27-28, Kel. 
Pakansari, 
Kec, Cibinong, 
Bogor, Jawa 
Barat 

SKDP No. 
517/14/VIII/E
kbang, 
tanggal 19 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 

Kabupaten 
Pakansari. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-403.001, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

 
Catatan: 
Tanggal 
pendaftaran 
tidak 
tersedia. 
 

SKT No. 
PEM-
02280/WPJ.2
2/KP.0803/20
13, tanggal 
27 
September 
2013, 

diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Cibinong. 

SPPKP No. 
PEM-
02814/WPJ.22/
KP.0803/2013, 
tanggal 7 
November 
2013, 
diterbitkan oleh 

Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Cibinong. 

SIA No. 
445.9/031/0
0061/BPT/2
014, 
tanggal 3 
September 
2014, 
diterbitkan 

oleh Badan 
Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu 
Kota Bogor. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 3 
September 
2017. 
 

Apoteker : 
Rima Bachtera Putri 
 
STRA No. 
19870613/STRA-
UP/2013/231974, 
tanggal 27 April 2013, 
diterbitkan oleh Komite 

Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 13 Juni 2018. 
 
 

Apoteker : 
Rima Bachtera Putri, S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 
19870613/SIPA_32.01/2014/2303, 
tanggal 14 Januari 2014, diterbitkan 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bogor. 

 
SIPA berlaku sampai dengan 13 
Juni 2018. 
 
 

27 Watsons 
Cipinang 
Indah Mall 
 
Alamat: 
Jl. Raya 
Kalimalang 
No. 88, 
Cipinang 
Indah Mall, 
Kel. Pondok 
Bambu, Kec. 
Duren Sawit, 

SKDP No. 
4758/27.1.0/3
1.75.07.1002/
-
071.562/2015
, tanggal19 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

NPWP No. 
02.460.408.4
-008.002, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 
 
Tanggal 
pendaftaran 
NPWP tidak 
tersedia. 

SKT No. 
PEM-
03526/WPJ.2
0/KP.0903/20
13, tanggal 
11 Desember 
2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 

SPPKP No. 
PEM-
04887/WPJ.20/
KP.0903/2013, 
tanggal 27 
Desember 
2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 

SIA No. 
0524/05/00
00000/SUD
INKES/11/2
013, 
tanggal 25 
November 
2013, 
diterbitkan 
oleh Kantor 
Suku Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 

Apoteker : 
Titik Nurdayani 
 
STRA No. 
19841130/STRA-
UI/2013/232551, 
tanggal 28 Agustus 
2013, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 30 November 

Apoteker : 
Titik Nurdayani, S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 19841130/SIPA-
31.72/2013/2.0476, tanggal 8 
November 2013, diterbitkan oleh 
Suku Dinas Kesehatan Jakarta 
Timur. 
 
SIPA tidak menyatakan jangka 
waktu berlaku. 
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No. 

Nama dan 
Alamat 
Gerai 

Surat 
Keterangan 

Domisili 
Perusahaan 

(“SKDP”) 

Nomor 
Pokok 

Wajib Pajak 
(“NPWP”) 

Surat 
Keterangan 

Terdaftar 
(“SKT”) 

Surat 
Pengukuhan 
Pengusaha 
Kena Pajak 
(“SPPKP”) 

Surat Ijin 
Apotek 
(“SIA”) 

Surat Tanda 
Register Apoteker 

(“STRA”) 

Surat Ijin Praktik Apoteker 
(“SIPA”) 

Jakarta Timur Kabupaten 
Pondok 
Bambu. 

 Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Duren Sawit. 

Pajak Jakarta 
Duren Sawit. 

Timur. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 24 
November 
2018. 
 

2018. 
 
 

28 Apotek 
Watsons 
Grand Galaxy 
Park 
 
Alamat: 
Jl. Grand 
Galaxy 
Boulevard No. 
1 Lt 1-B2, Kel. 
Jakasetia, 
Kec. Bekasi 
Selatan, 
Bekasi, Jawa 
Barat 

SKDP No. 
503/261-
KLJS/EKBAN
G, tanggal 14 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Kecamatan 
Jakasetia. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-432.006, 
tanggal 28 
Oktober 
2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT tanggal 
29 Oktober 
2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Selatan. 
 
Nomor SKT 
tidak 
tersedia. 
 

SPPKP No. 
PEM-
05103/WPJ.20/
KP.1203/2013, 
tanggal 8 
November 
2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bekasi 
Selatan. 

SIA No. 
449/128/BP
PT.4, 
tanggal16 
Desember 
2014, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu 
Kota 
Bekasi. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 7 
November 
2018. 
 

Apoteker : 
Erlita 
 
STRA No. 
19890121/STRA-
UHAMKA/2013/231995
, tanggal 1 Mei 2013, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 21 Januari 
2018. 
 
 

Apoteker : 
Erlita, S.Farm, Apt 
 
SIPA No. 
440/077/PA/SDMKES/VII/2014, 
tanggal 14 Juli 2014, diterbitkan 
oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 21 
Januari 2018. 
 

29 Apotek 
Watsons 
Bintaro Life 
Style 
 
Alamat: 
Mall Bintaro 
Jaya X 
Change, Jl. 
Lingkar Tol 
Kel. Pondok 
Jaya, Kec. 
Pondok Aren, 
Kota 
Tangerang 
Selatan 

SKDU No. 
503/937-
Ekbang 
tanggal 4 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Tangerang 
Selatan, 
KabupatenPo
ndok Aren, 
Kecamatan 
Pondok Jaya 

NPWP No. 
02.460.408.4
-411.002, 
tanggal 4 
Desember 
2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
08585/WPJ.0
8/KP.0303/20
13, tanggal 4 
Desember 
2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Serpong. 

SPPKP No. 
PEM-
08897/WPJ.08/
KP.0303/2013, 
tanggal 10 
Desember 
2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Serpong. 

SIA No. 
449/589/AP
T/RBIK/201
4, tanggal 
29 Januari 
2014, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Tangerang 
Selatan. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 28 
Januari 
2019. 
 

Apoteker : 
Safitri Purnamayanti 
 
STRA No. 
19900810/STRA-
UP/2013/233362, 
tanggal 12 September 
2013, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 10 Agustus 
2018. 
 
 

Apoteker : 
Safitri Purnamayanti, S.Farm., Apt 
SIPA No. 
446.4/0044/12/SIPA/Dinkes/2013, 
tanggal 27 Desember 2013, 
diterbitkan oleh Dinas Kesehatan 
Kota Tangerang Selatan. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 10 
Agustus 2018. 
 
 

30 Apotek 
Watsons 
Botani Square 
 
Alamat: 
Jl. Pajajaran 
No. 1 Lantai 
LG No. 8-12, 
Kel. 

Tegallega, 
Kec. Bogor 
Tengah, Kota 
Bogor 

SKDU No. 
510/85-TGL, 
tanggal 12 
November 
2014, 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 

Bogor, 
Kabupaten 
Bogor 
Tengah, 
Kecamatan 
Tegallega. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-404.002, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 
 

Tanggal 
pendaftaran 
NPWP tidak 
tersedia. 
 
 

SKT No. S-
24743KT/WP
J.22/KP.1003
/20, tanggal 
17 Juni 2015, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 

atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bogor. 

SPPKP No. S-
118PKPKT/WP
J.22/KP.1003/2
0, tanggal 17 
Juni 2015, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 

Kantor 
Administrasi 
Pajak Bogor. 

SIA No. 
442.26.BP
PTPM.V/20
15, tanggal 
20 Mei 
2015, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Pelayanan 

Perizinan 
Terpadu 
dan 
Penanama
n Modal. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 19 
Mei 2020. 
 
SIA 
menyataka
n bahwa 
pemilik 
fasilitas 
apotek 
adalah 
Dina 
Yusmarina, 
bukan 
Perseroan. 
 
 
 

Apoteker : 
Rania Saputri  
 
STRA No. 
19911130/STRA-
UNJANI/2014/238241, 
tanggal 9 Oktober 
2014, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 

Nasional. 
STRA berlaku sampai 
dengan 30 November 
2019. 
 
 

Apoteker : 
Rania Saputri S, S.Farm, Apt 
 
SIPA No. 
19911130/SIPA.32.71/2015/2.25, 
tanggal 4 Juni 2015, diterbitkan oleh 
Dinas Kesehatan Kota Bogor. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 30 

November 2019. 
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DUTA INTIDAYA

ur  

gal 

-

No. 

Nama dan 
Alamat 
Gerai 

Surat 
Keterangan 

Domisili 
Perusahaan 

(“SKDP”) 

Nomor 
Pokok 

Wajib Pajak 
(“NPWP”) 

Surat 
Keterangan 

Terdaftar 
(“SKT”) 

Surat 
Pengukuhan 
Pengusaha 
Kena Pajak 
(“SPPKP”) 

Surat Ijin 
Apotek 
(“SIA”) 

Surat Tanda 
Register Apoteker 

(“STRA”) 

Surat Ijin Praktik Apoteker 
(“SIPA”) 

31 Apotek 
Watsons 
 
Alamat: 
Jl. Ir. H. 
Juanda No. 
68, Bogor 
Trade Mall, RT 
01 RW 13, 
Kel. Paledang, 
Kec. Bogor 
Tengah, Kota 
Bogor 

SKDU No. 
510/53-PLD 
tanggal 11 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Bogor, 
Kabupaten 
Bogor 
Tengah, 
Kecamatan 
Paledang 

NPWP No. 
02.460.408.4
-404.001, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 
Catatan: 
Tanggal 
pendaftaran 
NPWP tidak 
tersedia. 
 

SKT No. S-
2152R/WPJ.
22/KP.1003/2
014, tanggal 
3 Februari 
2014, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bogor. 

SPPKP No. 
PEM-
00854/WPJ.22/
KP.1003/2014, 
tanggal 14 
Februari 2014, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Bogor. 

SIA No. 
442.07.BP
PTPM.II/20
15, tanggal 
10 Februari 
2015, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu 
dan 
Penanama
n Modal 
Kota Bogor. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 9 
Februari 
2020. 
 
SIA 
menyataka
n bahwa 
pemilik 
fasilitas 
apotek 
adalah 
Dina 
Yusmarina, 
bukan 
Perseroan. 
 

Apoteker : 
Ceristianto 
 
STRA No. 
19900801/STRA-
UNJANI/2014/110464, 
tanggal 16 April 2014, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 1 Agustus 
2019. 
 
 

Apoteker : 
Ceristianto, S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 
19900801/SIPA.32.71.2015/1.08, 
tanggal 17 Februari 2015, 
diterbitkan oleh Dinas Kesehatan 
Kota Bogor. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 1 
Agustus 2019. 
 
 

32 Watsons DP 
Mall 
 
Alamat: 
Jl. Pemuda 
No. 150 
Semarang, 
Kec. 
Semarang 
Tengah, Kota 
Semarang, 
Jawa Tengah 

SKDP No. 
510/92 , 
tanggal 16 
Mei 2013, 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Semarang, 
Kabupaten 
Semarang 
Tengah, 
Kecamatan 
Sekayu 

NPWP No. 
02.460.408.4
-512.001, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 
 
Tanggal 
pendaftaran 
NPWP tidak 
tersedia. 
 

SKT No. S-
208KT/WPJ.
10/KP.0603/2
014, tanggal 
29 April 
2014, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Tengah Satu. 

SPPKP No. 
PEM-
00191/WPJ.10/
KP.0603/2014, 
tanggal 5 Mei 
2014, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Semarang 
Tengah Satu. 

SIA No. 
445/015/SI
A/11.04/II/2
015, 
tanggal 25 
Februari 
2015, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Pelayanan 
Perijinan 
Terpadu 
Kota 
Semarang. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 25 
Februari 
2020. 
 

Apoteker : 
Afida Rifkiana Suharno 
 
STRA No. 
19880711/STRA-
UP/2013/231961, 
tanggal 27 April 2013, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 11 Juli 2018. 
 
 

Apoteker : 
Afida Rifkiana Suharno, S.Farm., 
Apt 
 
SIPA No. 
449.1/036/BPPT/SIPA/II/2015, 
tanggal 23 Februari 2015, 
diterbitkan oleh Badan Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kota Semarang. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 11 
Juli 2018. 
 

33 Watsons Pluit 
Village 
 
Alamat: 
Mall Pluit 
Village, Jl. 
Pluit Indah 
Raya, Kel. 
Pluit, Kec. 
Penjaringan, 
Jakarta Utara 

SKDP No. 
054/DWL-
CD/LGL/I/201
6, tanggal26 
Januari 2016, 
diterbitkan 
oleh PT. Duta 
Wisata Loka 
sebagai 
pengelola 
Pluit Village. 
 
SKDP 
berlaku 
sampai 
dengan  25 
Juni 2016. 

Catatan: 
Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 
 
 

Catatan: 
Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

Catatan: 
Berdasarkan 
konfirmasi dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki NPWP 
terpisah karena 
perihal 
perpajakannya 
terintegrasi 
dengan NPWP 
kantor pusat 
Perseroan. 
 

SIA No. 
AP.377/2.2
0.05/00000
00/SUDINK
ES/06.14, 
tanggal 2 
Juni 2014, 
diterbitkan 
oleh Kantor 
Suku Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Utara. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Sai’daturohmah 
 
STRA No. 
19870510/STRA-
UNTAG/2012/227161, 
tanggal 26 April 2012, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 10 Mei 2017. 
 

Apoteker : 
Sai’daturohmah, S.Farm, Apt 
 
SIPA No. 19870510/SIPA-
31.02/2014/2275, tanggal 30 Mei 
2014, diterbitkan oleh Kantor Suku 
Dinas Kesehatan Jakarta Utara. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 9 Mei 
2017. 
 

34 Watsons ST. 
Moritz 
 
Alamat: 
Lippo Mall Puri 
Unit L1-76 

SKDP No. 
072/SKD/ST
M/XI/2015 
diterbitkan 
oleh PT 
Adijaya 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 

Berdasarkan 
konfirmasi dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki NPWP 
terpisah karena 

SIA No. 
1702/03/00
00000/SDK
/10/2014, 
tanggal 19 
Oktober 

Apoteker : 
Andita Septa Riana 
 
STRA No. 
19841107/STRA-
ISTN/2012/230207, 

Apoteker : 
Andita Septa Riana, S.Si., Apt 
 
SIPA No. 19841107/SIPA-
31.74/2014/2467, tanggal 15 
Oktober 2014, diterbitkan oleh 
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Lt.1, Jl. Puri 
Indah Raya 
Blok U1, Kel. 
Kembangan 
Selatan, Kec. 
Kembangan, 
Jakarta Barat 

Pratama 
Mandiri 
sebagai 
pengelola 
ST. Moritz. 
 
SKDP tidak 
mencantumk
an tanggal 
penerbitan. 
 

NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

perihal 
perpajakannya 
terintegrasi 
dengan NPWP 
kantor pusat 
Perseroan. 
 

2014, 
diterbitkan 
oleh Kantor 
Suku Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Barat. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

tanggal 7 Desember 
2012, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 7 November 
2017. 
 
 

Kantor Suku Dinas Kesehatan 
Jakarta Barat. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 7 
November 2017. 
 

35 Watsons 
Pejaten 
Village 
 
Alamat: 
Pejaten 
Village, Jl. 
Warung Jati 
Barat No. 39 
RT. 01, RW. 
05, Lantai 6, 
Kel. Jati 
Padang, Kec. 
Pasar Minggu, 
Jakarta 
Selatan 

SKDP 
tanggal 13 
Juni 2014, 
diterbitkan 
oleh PT 
Panca 
Permata 
Pejaten 
sebagai 
pengelola 
Pejaten 
Village. 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

Berdasarkan 
konfirmasi dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki NPWP 
terpisah karena 
perihal 
perpajakannya 
terintegrasi 
dengan NPWP 
kantor pusat 
Perseroan. 
 

SIA No. 
0467.SIA.0
0000000/04
/Sudinkes/0
7.14, 
tanggal 25 
Juli 2014, 
diterbitkan 
oleh Kantor 
Suku Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Selatan. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Putri Winny 
Rachmadani 
 
STRA No. 
19880420/STRA-
UI/2014/235003, 
tanggal 12 Februari 
2014, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 26 April 2019. 
 

Apoteker : 
Putri Winny Rachmadani, S.Farm, 
Apt. 
 
SIPA No. 19880426/SIPA-
31.04/2014/22296, tanggal 5 
September 2014, diterbitkan oleh 
Kantor Suku Dinas Kesehatan 
Jakarta Barat. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 26 
April 2019. 

36 Watsons 
Cinere 
Bellevue Mall 
 
Alamat: 
Jl. Merawan, 
Cinere 
Bellevue Mall 
Unit GF 02 
RT.007/005, 
Kel. 
Pangkalan 
Jati, Kec. 
Cinere 

SKDP No. 
006/GM-
CBM/DOM/VI
I/2014 
tanggal 23 
Juli 2014 
diterbitkan 
oleh PT. 
Mega 
Pasanggraha
n Indah 
sebagai 
pengelola 
Cinere 
Bellevue 
Mall. 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

Berdasarkan 
konfirmasi dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki NPWP 
terpisah karena 
perihal 
perpajakannya 
terintegrasi 
dengan NPWP 
kantor pusat 
Perseroan. 
 

SIA No. 
449/036/SI
A/BPMP2T/
IV/2015, 
tanggal 17 
April 2015, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Penanama
n Modal 
dan 
Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu 
Kota 
Depok. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 16 
April 2020. 
 

Apoteker : 
Nurita Mia Ayu Lestari 
 
STRA No. 
19891005/STRA-
UBAYA/2014/235637, 
tanggal 18 Maret 2014, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengah 5 Oktober 
2019. 
 
 

Apoteker : 
Nurita Mia Ayu Lestari 
 
SIPA No. 19891005/SIPA 32-
76/2015/1747, tanggal 14 April 
2015, diterbitkan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Depok. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 5 
Oktober 2019. 
 

37 Watsons 
Grage City 
Mall 
 
Alamat: 
Jl. Jenderal A 
Yani 
Pegambiran 
Cirebon 
(Grage City 
Mall), Kec. 
Lemahwungku
k, Kota 
Cirebon, Jawa 
Barat 

SKDU No. 
503/52/Kel.P
gb/2014 , 
tanggal 15 
September 
2014, 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Cirebon, 
Kabupaten 
Lemahwungk
uk, 
Kecamatan 
Pegambiran. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-426.001, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 
 
Catatan: 
Tanggal 
pendaftaran 
NPWP tidak 
tersedia. 
 

SKT No. S-
25731KT/WP
J.22/KP.0603
/2014, 
tanggal 16 
September 
2014, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Cirebon. 

Catatan: 
Berdasarkan 
konfirmasi dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
SPPKP 

SIA No. 
086/SIA/IB.
Cr.Kt/B/201
4, tanggal 
27 Oktober 
2014, 
diterbitkan 
oleh Suku 
Dinas 
Kesehatan 
Cirebon. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Sri Dewi Purwanti 
 
STRA No. 
19830104/STRA-
UNPAD/2006/236065, 
tanggal 27 Maret 2014, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 4 Januari 
2019. 
 
 

Apoteker : 
Sri Dewi Purwanti 
 
SIPA No. 
19830104/SIPA_32.74/2014/2 026, 
tanggal 21 Oktober 2014, 
diterbitkan oleh Dinas Kesehatan 
Kota Cirebon. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 4 
Januari 2019. 
 
 

38 Apotek 
Watsons 
Grand 
Indonesia Mall 
 
Alamat: 
Grand 

SKDP No. 
280/GI-
MM/XII/2015, 
tanggal1 
Desember 
2015, 
diterbitkan 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 

Berdasarkan 
konfirmasi dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki NPWP 
terpisah karena 
perihal 

SIA No. 
0036/2/25.0
/31.71.06.1
001/1.777.1
1/2015, 
tanggal 11 
Maret 

Apoteker : 
Eka Dyah Wahyu 
 
STRA No. 
19900512/STRA-
UP/2014/235919, 
tanggal 22 Maret 2014, 

Apoteker : 
Eka Dyah Wahyu, S.Farm, Apt 
 
SIPA No. 19900512/SIPA-
3173/2014/2331, tanggal 30 
Desember 2014, diterbitkan oleh 
Kantor Suku Dinas Kesehatan 
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(“STRA”) 

Surat Ijin Praktik Apoteker 
(“SIPA”) 

Indonesia – 
East Mall 
Lantai Lower 
Ground Unit 
No: EM-I.G-
17, 18, 19, 
Kel. Menteng, 
Kec. Menteng, 
Jakarta Pusat 

oleh PT 
Grand 
Indonesia 
sebagai 
pengelola 
Grand 
Indonesia 
Mall. 

terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

perpajakannya 
terintegrasi 
dengan NPWP 
kantor pusat 
Perseroan. 
 

2015, 
diterbitkan 
oleh 
Satuan 
Pelaksana 
Pelayanan 
Terpadu 
Satu Pintu 
Kecamatan 
Menteng. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 12 May 2019. 
 
 

Jakarta Pusat. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 12 
Mei 2019. 
 
 

39 Watsons Mall 
Cijantung 
 
Alamat: 
Jl. Pendidikan 
I. Kel. 
Cijantung, 
Kec. Pasar 
Rebo, Jakarta 
Timur 

SKDP No. 
41/27.1/31.75
.05.1003/-
071.562/2015
, tanggal 18 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 
Kecamatan 
Cijantung  

NPWP No. 
02.460.408.4
-009.001, 
tanggal 19 
Agustus 
2013, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
02229/WPJ.2
0/KP.0803/20
13, tanggal 
19 Agustus 
2013, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Pasar Rebo. 

SPPKP No. 
PEM-
02268/WPJ.20/
KP.0803/2013, 
tanggal 23 
Agustus 2013, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak Jakarta 
Pasar Rebo. 

SIA No. 
0505/05/00
00000/SUD
INKES/9/20
13, tanggal 
12 
September 
2013, 
diterbitkan 
oleh Kantor 
Suku Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Timur. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 11 
September 
2018. 
 

Apoteker : 
Warman 
 
STRA No. 
19870729/STRA-
UNTAG/2012/17766, 
tanggal 26 April 2012, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 29 Juli 2017. 
 
 

Apoteker : 
Warman, S.Farm, Apt 
 
SIPA No. 19870729/SIPA-
31.72/2012/1.048, tanggal 2 
September 2013, diterbitkan oleh 
Kantor Suku Dinas Kesehatan 
Jakarta Timur. 
 
Catatan: SIPA tidak menyatakan 
jangka waktu berlaku. 
 

40 Watsons 
Cirebon 
Superblock 
 
Alamat: 
Lantai FF/15, 
Cirebon 
Superblock Jl. 
Cipto 
Mangunkusum
o No. 26, 
Cirebon.  

SKDP No. 
0223/TMU-
CSB/OPS/XI/
2015, tanggal 
30 November 
2015, 
diterbitkan 
oleh PT. 
Tunas Mitra 
Usaha 
sebagai 
pengelola 
Cirebon 
Superblock. 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP toko 
yang terletak 
di Grage City 
Mall. 
 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP toko 
yang terletak 
di Grage City 
Mall. 
 

Berdasarkan 
konfirmasi dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki NPWP 
terpisah karena 
perihal 
perpajakannya 
terintegrasi 
dengan NPWP 
toko yang 
terletak di 
Grage City 
Mall. 
 

SIA No. 
503/033/SI
A/JB.Cr.Kt/
B/2015 
tanggal 26 
Februari 
2015, 
diterbitkan 
oleh Kantor 
Suku Dinas 
Kesehatan 
Kota 
Cirebon. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Widyaningrum 
 
STRA No. 
19900730/STRA-
UMS/2013/233579, 
tanggal 14 September 
2013, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 30 Juli 2018. 
 
 

Apoteker : 
Widyaningrum 
 
SIPA No. 
19900730/SIPA_32.74/2015/2 013, 
tanggal 5 Februari 2015, diterbitkan 
oleh Dinas Kesehatan Kota 
Cirebon. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 30 
Juli 2018. 
 
 

41 Watsons 
Supermall 
Karawaci 
 
Alamat: 
Supermall 
Karawaci, 
Lantai LG 3B, 
Lippo 
Karawaci 
Tangerang, 
Kabupaten 
Tangerang, 
Banten 

SKDU No. 
503.2/342/Ke
l.Klpd 2015 
tanggal 4 
Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Tangerang, 
Kabupaten 
Kelapa Dua, 
Kecamatan 
Kelapa Dua 

NPWP No. 
02.460.408.4
-451.001, 
tanggal 11 
Oktober 
2006, 
diterbitkan 
oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Pajak. 

SKT No. 
PEM-
01315/WPJ.0
8/KP.0803/20
07, tanggal 
19 Desember 
2007, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Tigaraksa. 

SPPKP No. 
PEM-
01315/WPJ.08/
KP.0803/2007, 
tanggal 19 
Desember 
2007, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Tigaraksa. 

SIA No. 
445.11/31/2
483-
Dinkes/201
6, tanggal 
20 April 
2016, 
diterbitkan 
oleh Dinas 
Kesehatan 
Kabupaten 
Tangerang. 
 
SIA berlaku 
selama 5 
tahun sejak 
tanggal 20 
April 2016. 
. 
 
 
 
 

Apoteker : 
Evy Kurniati 
 
STRA No. 
19690225/STRA-
UI/1996/21366, 
tanggal25 Februari 
2016, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 25 Februari 
2021. 
 
 

Apoteker : 
Evy Kurniati 
 
SIPA No.446.94/009/SIPA/2108-
Dinkes/2016, tanggal 31 Maret 
2016, diterbitkan oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tangerang. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 25 
Maret 2021. 
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42 Watsons 
Plaza 
Semanggi 
 
Alamat: 
Kawasan 
Industri 
Granadha 
Plaza 
Semanggi 
Latnati 1/20, Jl 
Jenderal 
Sudirman Kav. 
50, Kel. Karet, 
Kec. 
Setiabudi, 
Jakarta 
Selatan 

SKDP No. 
64/SKD-
TPS/XI/15, 
tanggal 30 
November 
2015, 
diterbitkan 
oleh PT. 
Primatama 
Nusa Indah 
sebagai 
pengelola 
Plaza 
Semanggi. 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki SKT 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
kantor pusat 
Perseroan. 
 

Berdasarkan 
konfirmasi dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
SPPKP 
terpisah karena 
perihal 
perpajakannya 
terintegrasi 
dengan kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

SIA No. 
0465.SIA.0
000000/04/
Sudinkes/0
7.14, 
tanggal 8 
Juli 2014, 
diterbitkan 
oleh Kantor 
Suku Dinas 
Kesehatan 
Jakarta 
Selatan. 
 
SIA tidak 
menyataka
n jangka 
waktu 
berlaku. 
 

Apoteker : 
Linda Setiawati 
 
STRA No. 
19851103/STRA-
UP/2011/23102, 
tanggal 8 September 
2011, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 3 November 
2016. 
 
 

Apoteker : 
Linda Setiawati S.Farm., Apt 
 
SIPA No.19851103/SIPA-
31.04/2011/2293, tanggal 29 
Agustus 2014, diterbitkan oleh 
Kantor Suku Dinas Kesehatan 
Jakarta Selatan. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 3 
November 2016. 
 

43 Watsons Solo 
Paragon 
 
Alamat: 
Ground Floor 
No. GF-27, 
Solo Paragon 
Lifestyle Mall, 
Jl. Yosodipuro 
No. 133, Solo 
Center 

SKDP No. 
019/SGP-
SP/DRK/III/2
013, tanggal 
21 Maret 
2014, 
diterbitkan 
oleh PT 
Sunindo 
Gapura 
Prima 
sebagai 
pengelola 
Solo 
Paragon. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-526.001, 
diterbitkan 
oleh Direktur 
Jenderal 
Pajak.  
 
Tanggal 
pendaftaran 
NPWP tidak 
tersedia. 
 

SKT No. S-
2829KT/WPJ
.32/KP.0603/
2014, tanggal 
25 April 
2014, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Surakarta. 

SPPKP No. 
PEM-
00196/WPJ.32/
KP.0603/2018, 
tanggal 25 
Februari 2008, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Surakarta. 

SIA No. 
449/034/SI
A/2015, 
tanggal 6 
Juli 2015, 
diterbitkan 
oleh Dinas 
Kesehatan 
Kota 
Surakarta 
atas nama 
Walikota 
Surakarta. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 6 
Juli 2020. 
 

Apoteker : 
Annisa Ambar Risandi 
 
STRA No. 
19910420/STRA-
UMS/2014/235530, 
tanggal 8 Maret 2014, 
diterbitkan oleh Komite 
Farmasi Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 26 April 2019. 
 

Apoteker : 
Annisa Ambar Risandi S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 
19910420/SIPA_33.72/2015/2075, 
tanggal 8 Juli 2015, diterbitkan oleh 
Kantor Suku Dinas Kesehatan 
Surakarta. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 20 
April 2019. 

44 Watsons Solo 
Square 
 
Alamat : 
First Floor 
Unit: L1-071, 
Solo Square, 
Jl. Slamet 
Riyadi No. 
451-455, 
Surakarta 

SKDP No. 
136/CGM-
MM/WR/Ex.II
I/2014, 
diterbitkan 
oleh PT. Solo 
Indah 
Dinamika 
sebagai 
pengelola 
Solo Square. 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP gerai 
yang 
berlokasi di 
Solo 
Paragon.  
 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki SKT 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP gerai 
yang 
berlokasi di 
Solo 
Paragon.  
 

Berdasarkan 
konfirmasi dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
SPPKP 
terpisah karena 
perihal 
perpajakannya 
terintegrasi 
dengan NPWP 
gerai yang 
berlokasi di 
Solo Paragon.  
 

SIA No. 
449/012/SI
A/2016, 
tanggal 27 
April 2016, 
dikeluarkan 
oleh Dinas 
Kesehatan 
Kota 
Surakarta 
atas nama 
Walikota 
Surakarta. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 
tanggal 27 
April 2021. 

 

Apoteker : 
Nina Nur Rofikayati 
 
STRA No. 
19921026/STRA-
UMS/2015/241464, 
tanggal 19 September 
2015, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 26 Oktober 
2020. 

Apoteker : 
Nina Nur Rofikayati S.Farm, Apt  
 
SIPA No. 
19921026/SIPA_33.72/2016/2076, 
tertanggal 28 April 2016, 
dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan 
Kota Surakarta. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 
tanggal 26 Oktober 2020 
 

45 Watsons 
Supermall 
Sukabumi 
 
Alamat: 
Ground Floor 
Block B No. 8, 
Supermall 
Sukabumi, Jl. 
Ahmad Yani 
No. 125-127, 
Sukabumi, 
Jawa Barat. 

SKDP 
tanggal26 
Februari 
2015, 
diterbitkan 
oleh PT. 
Griyapesona 
Mentari 
sebagai 
pengelola 
Supermall 
Sukabumi. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-405.001, 
diterbitkan 
oleh Direktur 
Jenderal 
Pajak.  
 
Catatan: 
Tanggal 
pendaftaran 
NPWP tidak 
tersedia. 
 
 
 

SKT No. S-
7420KT/WPJ
.09/KP.0903/
2015, tanggal 
27 Februari 
2015, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Sukabumi. 

SPPKP No. S-
5S/WPJ.09/KP.
0903/2015, 
tanggal 4 
Maret 2015, 
diterbitkan oleh 
Kepala Seksi 
Pelayanan atas 
nama Kepala 
Kantor 
Administrasi 
Pajak 
Sukabumi. 

SIA No. 
503/02/SIA-
BPMPT/20
16, tanggal 
29 Januari 
2016, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Penanama
n Modal 
dan 
Pelayanan 
Terpadu 
Kota 
Sukabumi. 
 
SIA shall 
be valid 
until 11 
April 2018. 
 
 

Apoteker : 
AG Sukmawijaya 
 
STRA No. 
19870411/STRA-
ISTN/2013/19966, 
tanggal 30 November 
2013, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 11 April 2018. 
 

Apoteker : 
AG Sukmawijaya, S.Si., Apt 
 
SIPA No. 19870411/SIPA1-
32.72/06.15-04.18/1.053, tanggal 
Juni 2015, diterbitkan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Sukabumi. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 11 
April 2018 
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an an 

lo 

lo an an 

-

No. 

Nama dan 
Alamat 
Gerai 

Surat 
Keterangan 

Domisili 
Perusahaan 

(“SKDP”) 

Nomor 
Pokok 

Wajib Pajak 
(“NPWP”) 

Surat 
Keterangan 

Terdaftar 
(“SKT”) 

Surat 
Pengukuhan 
Pengusaha 
Kena Pajak 
(“SPPKP”) 

Surat Ijin 
Apotek 
(“SIA”) 

Surat Tanda 
Register Apoteker 

(“STRA”) 

Surat Ijin Praktik Apoteker 
(“SIPA”) 

46 Watsons Mall 
Alam Sutera 
 
Alamat : 
12 Floor & 14 
Floor Core 1, 
3 dan 4, 
Wisma Argo 
Manunggal, Jl. 
Jend. Gatot 
Subroto No. 
95 Kav. 22, 
South Jakarta. 

SKDP No. 
011/LTR/MA
S/V/2015, 
tanggal 4 Mei 
2015 
diterbitkan 
oleh PT Alam 
Sutera Realty 
Tbk sebagai 
pengelola 
Mall Alam 
Sutera.. 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
NPWP 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

Berdasarkan 
konfirmasi 
dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki SKT 
terpisah 
karena 
perihal 
perpajakanny
a terintegrasi 
dengan 
NPWP kantor 
pusat 
Perseroan. 
 

Berdasarkan 
konfirmasi dari 
Perseroan, 
toko ini tidak 
memiliki 
SPPKP 
terpisah karena 
perihal 
perpajakannya 
terintegrasi 
dengan NPWP 
kantor pusat 
Perseroan. 
 
 

SIA No. 
449.1/Kep.
055/SIA.BP
MPTSP/20
15, tanggal 
4 Agustus 
2015, 
diterbitkan 
oleh Badan 
Penanama
n Modal 
dan 
Pelayanan 
Terpadu 
Kota 
Tangerang. 
 
SIA berlaku 
sampai 
dengan 4 
Agustus 
2018. 
 

Apoteker : 
Novita Sari 
 
STRA No. 
19901106/STRA-
UP/2013/233380, 
tanggal 12 September 
2013, diterbitkan oleh 
Komite Farmasi 
Nasional. 
 
STRA berlaku sampai 
dengan 5 November 
2018. 
 

Apoteker: 
Novitasari, S.Farm., Apt 
 
SIPA No. 
446/5106/DKK.SIPA.49/VIII/2015, 
tanggal 3 Agustus 2015, diterbitkan 
oleh Dinas Kesehatan Tangerang. 
 
SIPA berlaku sampai dengan 5 
November 2018 
 

47 Watsons Mall 
of Indonesia  
 
Alamat:  
lantai dasar 
Unit No. 1-
G17, Plaza 
Mall of 
Indonesia 
Kelapa Gading 
Square, Jl. 
Boulevard 
Barat Raya 
No. 1, Kelapa 
Gading Barat, 
Jakarta Utara 
 

SKDP No. 
121/SKD/TR-
MOI/III/16 
tanggal 14 
Maret 2016 
yang 
diterbitkan 
oleh PT 
Makmur Jaya 
Serasi selaku 
pengelola 
Mall of 
Indonesia. 

NPWP No. 
02.460.408.4
-043.003, 
diterbitkan 
oleh KPP 
Pratama 
Jakarta 
Kelapa 
Gading.   
 
Catatan: 
Tanggal 
pendaftaran 
NPWP tidak 
tersedia. 
 
 
 

SKT No. S-
2740KT/WPJ
.21/KP.05.03/
2016 tanggal 
26 April 
2016, 
diterbitkan 
oleh Kepala 
Seksi 
Pelayanan 
atas nama 
Kepala 
Kantor Seksi 
Pelayanan 
KPP Pratama 
Jakarta 
Kelapa 
Gading 

Berdasarkan 
bukti 
penerimaan 
surat 
Kementerian 
Keuangan 
Republik 
Indonesia, 
SPPKP 
Watsons Mall 
of Indonesia 
sedang dalam 
proses 
pengurusan 
kepada KPP 
Pratama 
Jakarta Kelapa 
Gading 

Berdasarka
n tanda 
terima 
Satuan 
Pelaksana 
Pelayanan 
Terpadu 
Satu Pintu 
DKI Jakarta 
tertanggal 8 
April 2016, 
SIA 
Watsons 
Mall of 
Indonesia 
sedang 
dalam 
proses 
pengurusan
.  

Apoteker:  
Dina Yusmarlina  
 
STRA No.: 
19760328/STRA-
UP/2002/23187 
tanggal 25 Februari 
2016, diterbitkan oleh 
Ketua Komite Farmasi 
Nasional.  
 
STRA berlaku sampai 
dengan tanggal 28 
Maret 2021. 

Berdasarkan tanda terima Satuan 
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu DKI Jakarta tertanggal 8 April 
2016, SIPA Watsons Mall of 
Indonesia sedang dalam proses 
pengurusan.  

 
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 
 
Perubahan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini 
diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 
Tahun 2005 
 

a. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan 

pada saat pendirian adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Jumlah saham 

(unit) 
@ Rp1.000.000 

Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 1.000 1.000.000.000  

Modal ditempatkan dan disetor 
penuh 

   

1. IIm Sonimah 300 300.000.000 50,00 
2. Jumini Amelia  300 300.000.000 50,00 

Total modal ditempatkan dan disetor 
penuh  

600 600.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 400 400.000.000  

 
Penyetoran yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan pada saat pendirian dilakukan 
dalam bentuk tunai dan disetor dalam jumlah penuh.  
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b. Berdasarkan Akta No. 5/2005, para pemegang saham Perseroan menyetujui: 
 
a. Pengalihan 300 saham milik Iim Sonimah dalam Perseroan kepada PT Aneka Sentra Wijaya; 
b. Pengalihan 300 saham milik Jumini Amelia dalam Perseroan kepada PT Sapta Perkasa 

Utama; 
c. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp 1.000.000.000 menjadi 

Rp 4.000.000.000 dan peningkatan Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh dari semula 
Rp 600.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000  diambil secara proporsional oleh para pemegang 
saham Perseroan, sebagai berikut: 
1) 200 saham diambil bagian oleh PT Aneka Sentra Wijaya; dan  
2) 200 saham diambil bagian oleh PT Sapta Perkasa Utama 

 
Susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Jumlah saham 

(unit) 
@ Rp1.000.000 

Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 4.000 4.000.000.000  

Modal ditempatkan dan disetor 
penuh 

   

1. PT Aneka Sentra Wijaya  500 500.000.000 50,00 
2. PT Sapta Perkasa Utama  500 500.000.000 50,00 

Total modal ditempatkan dan disetor 
penuh 

1.000 1.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 3.000 3.000.000.000  

 
Penyetoran yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan dilakukan dalam bentuk tunai dan 
disetor dalam jumlah penuh.  

 
Tahun 2012  
 
a. Berdasarkan Akta No. 61/2012, para pemegang saham Perseroan menyetujui: 

a. perubahan klasifikasi saham perseroan yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi: 
i. Kelas A, 1.000 lembar dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.000.000; 
ii. Kelas B, 24.000 lembar dengan nilai nominal masing-masing Rp 125.000; 
iii. Kelas C, 75.000 lembar dengan nilai nominal masing-masing Rp 80.000; 

b. peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 4.000.000.000 menjadi 
Rp 10.000.000.000.000; 

c. peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari semula sebesar 
Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 10.000.000.000 dengan cara: 
i. penerbitan 4.000 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp 500.000.000 dan 

sebanyak 75.000 saham Kelas C dengan nilai nominal sebesar Rp 6.000.000.000 diambil 
bagian dan disetor oleh PT Indah Sehat Cemerlang; dan 

ii. penerbitan 20.000 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp 2.500.000.000 
diambil bagian dan disetor oleh PT Usaha Indah Abadi.  

 
Susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Jumlah Saham (unit) 

 

Nilai Nominal (Rp) 
Saham Kelas A : Rp 1.000.000 per 

saham 
Kelas B : Rp 125.000 per saham 
Kelas C : Rp 80.000 per saham 

% 

Modal Dasar    
Saham Kelas A 1.000 1.000.000.000  
Saham Kelas B 24.000 3.000.000.000  
Saham Kelas C 75.000 6.000.000.000  

Total Modal Dasar 100,000 10.000.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Kelas A    

PT Aneka Sentra Wijaya  500 500,000,000 5,00 
PT Sapta Perkasa Utama  500 500,000,000 5,00 

Total Saham Kelas A 1.000 1.000.000.000 10,00 
Saham Kelas B     

PT Indah Sehat Cemerlang  4.000 500.000.000 5,00 
PT Usaha Indah Abadi  20.000 2.500.000.000 25,00 

Total Saham Kelas B 24.000 3.000.000.000 30,00 
Saham Kelas C     

PT Indah Sehat Cemerlang 75.000 6.000.000.000 60,00 
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000 000 

500 000 00 
500 000 00 

 000 000 00 

000 000 

  
00 00 

000 00 
000 00 

   
500 000 ,00 
500 000 ,00 
00 00 00 

   
00 000 ,00 

000 00 00 
000 00 00 

   
000 00 00 

Keterangan 
Jumlah Saham (unit) 

 

Nilai Nominal (Rp) 
Saham Kelas A : Rp 1.000.000 per 

saham 
Kelas B : Rp 125.000 per saham 
Kelas C : Rp 80.000 per saham 

% 

Total Saham Kelas C  75.000 6.000.000.000 60,00 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  100.000 10.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel - -  

 
Penyetoran yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan dilakukan dalam bentuk tunai dan 
disetor dalam jumlah penuh.  
 

b. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 135 tanggal 28 Maret 
2012, yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., sebagai notaris pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, 
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-AH.01.10-11539 tanggal 3 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0028804.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 April 
2012, para pemegang saham Perseroan menyetujui: 
 
1) penjualan 500 Saham Kelas A milik PT Aneka Sentra Wijaya kepada PT Indah Sehat Cemerlang; 

dan 
2) penjualan 500 Saham Kelas A milik PT Sapta Perkasa Utama kepada PT Indah Sehat Cemerlang. 
  
Susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan Jumlah Saham (unit) 

Nilai Nominal (Rp) 
Saham Kelas A : Rp 1.000.000 per 

saham 
Kelas B : Rp 125.000 per saham 
Kelas C : Rp 80.000 per saham 

% 

Modal Dasar    
Saham Kelas A 1.000 1.000.000.000  
Saham Kelas B 24.000 3.000.000.000  
Saham Kelas C 75.000 6.000.000.000  

Total Modal Dasar 100.000 10.000.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Saham Kelas A    

PT Indah Sehat Cemerlang 1.000 1.000.000.000 10,00 
Total Saham Kelas A 1.000 1.000.000.000 10,00 
    
Saham Kelas B    

PT Indah Sehat Cemerlang  4.000 500.000.000 5,00 
PT Usaha Indah Abadi  20.000 2.500.000.000 25,00 

Total Saham Kelas B 24.000 3.000.000.000 30,00 
Saham Kelas C    

PT Indah Sehat Cemerlang 75.000 6.000.000.000 60,00 
Total Saham Kelas C 75.000 6.000.000.000 60,00 

Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100.000 10.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel  - -  

 
Tahun 2014 

 
Berdasarkan Akta No. 333/2014, para pemegang saham Perseroan menyetujui: 
 
a. perubahan jumlah dan nilai nominal dari : 

i. masing-masing saham Kelas A yang sebelumnya bernilai Rp 1.000.000 tiap saham menjadi 
bernilai Rp 100 tiap saham; 

ii. masing-masing saham Kelas B yang sebelumnya bernilai Rp 125.000 tiap saham menjadi 
bernilai Rp 100 tiap saham; 

iii. masing-masing saham Kelas C yang sebelumnya bernilai Rp 80.000 tiap saham menjadi 
bernilai Rp 100 tiap saham; 

b. perubahan kelas/klasifikasi saham Perseroan, yang semula terbagi atas Saham Kelas A, Saham 
Kelas B, dan Saham Kelas C, menjadi Saham Tanpa Kelas; 

c. peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 10.000.000.000 menjadi 
Rp 111.179.800.000; dan 

d. peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari semula sebesar 
Rp 10.000.000.000 menjadi Rp 111.179.800.000 dengan cara mengeluarkan saham baru 
sejumlah 1.011.798.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham yang seluruhnya 
diambil oleh PT Indah Sehat Cemerlang. 
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Susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan Jumlah Saham (unit) Nilai Nominal (Rp) @ Rp100 % 

Modal Dasar 1.111.798.000 111.179.800.000  

Modal ditempatkan dan disetor penuh    
1. PT Indah Sehat Cemerlang  1.086.798.000 108.679.800.000 97,75 
2. PT Usaha Indah Abadi 25.000.000 2.500.000.000 2,25 
Total modal ditempatkan dan disetor penuh 1.111.798.000 111.179.800.000 100,00 

Saham dalam Portepel - -  

 
Penyetoran yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan dilakukan dalam bentuk tunai dan 
disetor dalam jumlah penuh.  
 
Tahun 2015  
 
Berdasarkan Akta No. 213/2015, para pemegang saham Perseroan menyetujui: 
 
a. peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 111.179.800.000 menjadi 

Rp 160.039.800.000; dan 
b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari semula sebesar 

Rp 111.179.800.000 menjadi Rp 160.039.800.000, dengan cara mengeluarkan saham baru 
sejumlah 488.600.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham yang seluruhnya 
diambil oleh PT Indah Sehat Cemerlang. 

 
Susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan Jumlah Saham (unit) Nilai Nominal (Rp) @ Rp100 % 

Modal Dasar 1.600.398.000 160.039.800.000  

Modal ditempatkan dan disetor penuh    
    

1. PT Indah Sehat Cemerlang  1.575.398.000 157.539.800.000 98,44 
2. PT Usaha Indah Abadi 25.000.000 2.500.000.000 1,56 
Total modal ditempatkan dan disetor penuh 1.600.398.000 160.039.800.000 100,00 

Saham dalam Portepel - -  

 
Penyetoran yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan dilakukan dalam bentuk tunai dan disetor 
dalam jumlah penuh.  
 

Tahun 2016 
 
Berdasarkan Akta No. 34/2016, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan Modal 
Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 160.039.800.000 menjadi Rp. 640.159.200.000. 
 
Susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan Jumlah Saham (unit) Nilai Nominal (Rp) @ Rp100 % 

Modal Dasar 6.401.592.000 640.159.200.000  

Modal ditempatkan dan disetor 

penuh 

   

1. PT Indah Sehat Cemerlang  1.575.398.000 157.539.800.000 98,44 

2. PT Usaha Indah Abadi 25.000.000 2.500.000.000 1,56 

Total modal ditempatkan dan disetor 

penuh 

1.600.398.000 160.039.800.000 100,00 

Saham dalam Portepel 4.801.194.000 480.119.400.000  
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Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 21 Maret 2016, permodalan dan susunan 
kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan Jumlah Saham (unit) Nilai Nominal (Rp) @ Rp100 % 

Modal Dasar 6.401.592.000 640.159.200.000  

Modal ditempatkan dan disetor 

penuh 

   

1. PT Indah Sehat Cemerlang  1.575.398.000 157.539.800.000 98,44 

2. PT Usaha Indah Abadi 25.000.000 2.500.000.000 1,56 

Total modal ditempatkan dan disetor 

penuh 

1.600.398.000 160.039.800.000 100,00 

Saham dalam Portepel 4.801.194.000 480.119.400.000  

 
C. STRUKTUR ORGANISASI  
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur organisasi Perseroan adalah sebagai 
berikut: 

 
Sumber : Perseroan   
 
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 
 
Sesuai dengan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada 
tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris  
 
Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Dra. Zannuba Arifah CH.R 
Komisaris    : Sugito Walujo 
Komisaris    : Ayu Patricia Rachmat  
 
Direksi 
 
Presiden Direktur    : Dra. Lilis Mulyawati, APT 
Direktur Independen    : Sukarnen 
 
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK 33/2014. Anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi Emiten dan/atau Perusahaan 
Publik sesuai dengan POJK 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan 
Publik. 
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Berikut ini adalah keterangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi: 
 
Dewan Komisaris 
 

 

Dra. Zannuba Arifah CH.R, Presiden Komisaris/ Komisaris 
Independen 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 41 tahun.  
Memperoleh gelar Master Administrasi Public dari Harvard University 
pada tahun 2003 dan Sarjana Komunikasi Visual dari Universitas 
Trisakti pada tahun 1997. 
 
Menjabat sebagai Presiden Komisaris/ Komisaris Independen 
Perseroan sejak Maret 2016. Selain menjabat sebagai Presiden 
Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan, beliau juga menjabat 
sebagai Direktur The Wahid Institute (2003 – sekarang). Sebelum 
menjabat sebagai Presiden Komisaris/ Komisaris Independen 
Perseroan, beliau menjabat sebagai staf khusus Presiden bidang 
komunikasi politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2006), staf 
pribadi Presiden, Kantor Presiden Wahid (1999) dan asisten 
koresponden, The Sydney Morning Herald and the Age Melbourne 
(1997). 

 

 

Sugito Walujo, Komisaris 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 40 tahun.  
Memperoleh gelar Bachelor of Science dari Universitas Cornell pada 
tahun 1997. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Maret 2016. Selain 
menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat antara 
lain sebagai Direktur di Northstar Group (2003 – sekarang). 
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga 
menjabat antara lain sebagai Senior Vice President di Pacific 
Century Group (2000-2003) dan Financial Analyst Associate di 
Goldman Sachs&Co (1997–2000). 
 

 

 

Ayu Patricia Rachmat, Komisaris  
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia  39 tahun.  
Memperoleh gelar Master of Law dari Universitas New York pada 
tahun 2000 dan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik 
Parahyangan pada tahun 1998. 
 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Maret 2016. Sebelum 
menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat 
antara lain sebagai Associate di Tiara Josodirdjo&Associates 
(2001-2003), dan Research Analyst di Lazard Asia Ltd, Singapore 
(2000).      
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ris 

Direksi 
 

 

Dra. Lilis Mulyawati, APT, Presiden Direktur 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 49 tahun.  
Memperoleh gelar Bachelor in Pharmacy dari Universitas Pancasila 
pada tahun 1994 dan gelar keprofesian Apoteker dari Universitas 
Pancasila pada tahun 1995. 
 
Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak Januari 2016 
–sekarang, membawahi bidang Site and Store Development, 
Merchandising, Marketing, IT, Supply Chain, Human Resource, 
Operation and Internal Audit. Sebelum menjabat sebagai Presiden 
Direktur Perseroan, beliau juga menjabat antara lain sebagai 
Direktur Operasional Guardian (2015), Direktur Merek 
(Brand Director) Guardian (2012 – 2015), Senior Manager 
Operasional Guardian (2010 – 2012) dan Bisnis Unit Manager 
Guardian 
(2004 – 2010).  

 

 

Sukarnen, Direktur Independen 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 45 tahun.  
Memperoleh gelar Magister Sains Manajemen dari Universitas 
Indonesia pada tahun 2010 dan gelar Sarjana Ekonomi dari 
Universitas Trisakti pada tahun 1994. 
 
Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 
Desember 2015, membawahi bidang Keuangan dan Akuntansi. 
Sebelum menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan, beliau 
juga menjabat antara lain sebagai Analis Manajemen Keuangan di 
Futurum Corfinan (2010-2015), Controller di PT Baker Hughes 
Indonesia (Baker Oil Tools) (2005-2010), Manajer di KAP Prasetio, 
Sarwoko & Sandjaja (2002-2005) dan Asisten Manajer di KAP 
Prasetio, Utomo & Co (Andersen Indonesia) dan Andersen (kantor 
Sydney, Australia) (1995-2002). 
 

Tidak ada ketentuan larangan rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selain 
daripada yang diatur di dalam POJK 33/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak melanggar larangan rangkap 
jabatan tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam POJK 33/2014. 
 
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi  
 
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS tahunan.  
 
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, Perseroan tidak 
memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris. 
 
Besarnya remunerasi yang diterima oleh Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp2.857,20 juta, Rp1.745,34 juta 
dan Rp1.758,04 juta. 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi 
adalah 3 (tiga) tahun, di mana pengangkatan, pemberhentian dan/ atau penggantian Dewan 
Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan hasil RUPS.  
 
Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang mengundurkan diri berdasarkan 
POJK 33/2014, anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib menyampaikan permohonan 
pengunduran diri kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk 
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memutuskan permohonan pengunduran diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah 
diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.   
 
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)  
 
Sehubungan dengan pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh POJK 35/2015, dan Peraturan BEI No. 
Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 yang berhubungan dengan Perubahan Peraturan 
No. I-A, di mana berdasarkan Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 52/GA-
DID/III/6 tanggal 21 Maret 2016 dan Surat Keputusan Edaran di Luar Rapat Direksi Perseroan 
tanggal 21 Maret 2016 tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk 
Sukarnen sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. 
 
Sukarnen 
Sekretaris Perusahaan 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 45 tahun.  
 
Memperoleh gelar Magister Sains Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2010 dan gelar 
Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1994. 
 
Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak Maret 2016. Sebelum menjabat sebagai 
Sekretaris Perusahaan Perseroan, beliau juga menjabat antara lain sebagai Analis Manajemen 
Keuangan di Futurum Corfinan (2010-2015), Controller di PT Baker Hughes Indonesia (Baker Oil 
Tools) (2005-2010), Manajer di KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (2002-2005) dan Asisten Manajer 
di KAP Prasetio, Utomo & Co (Andersen Indonesia) dan Andersen (kantor Sydney, Australia) 
(1995-2002). 
 
Tanggung jawab utama Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut : 
 
a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang 

pasar modal; 
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang berkaitan dengan kondisi 

Perseroan; 
c. memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 

1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya; dan 
d. bertindak sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan 

masyarakat.  
 
Nama Sekretaris Perusahaan : Sukarnen 
Tel. : (62-21) 2521131 ext 249 
Fax.  : (62-21) 2521132 
E-mail               : corporate.secretary@watsons.co.id 
 
Komite Audit   
 
Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan 
tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Perusahaan publik diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan untuk memiliki Komite Audit dan pedoman operasional. Komite Audit tersebut harus terdiri 
dari sekurang-kurangnya satu Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya anggota lain dari luar 
Perseroan.  
 
Komite Audit bertugas memberikan wawasan profesional independen kepada Dewan Komisaris 
berkaitan dengan laporan atau hal-hal yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan 
mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris. 
 
Sesuai dengan Peraturan BEI No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dan POJK 
55/2015, berdasarkan Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2016, 
berikut keterangan mengenai Komite Audit:  
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Ketua Komite Audit  : Dra. Zannuba Arifah CH.R 
Anggota    : Friso Palilingan 
Anggota   : Nurharyanto 
 
Pembentukan dan pelaksanaan kerja Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan POJK 55/2015. 
 
Friso Palilingan 
Anggota Komite Audit 
 
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 33 tahun.  
 
Memperoleh gelar Master of Accountancy dari Kwik Kian Gie, School of Business pada tahun 2008 
dan Bachelor of Accountancy dari Kwik Kian Gie, School of Business pada tahun 2005. 
 
Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2016 – sekarang. Selain menjabat Anggota 
Komite Audit Perseroan, beliau juga menjabat antara lain sebagai Anggota Komite Audit, PT BFI 
Finance Indonesia Tbk (2015 – sekarang),  Anggota Komite Audit, PT Intiland Development Tbk 
(2013 – sekarang), Partner di KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (member of 
PKF International Limited) (2013 – sekarang). Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Audit 
Perseroan, beliau juga menjabat antara lain sebagai Partner di KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & 
Rekan (member of BDO International Limited) (2008 – 2013), dan Supervisor di KAP Armen Budiman 
& Abubakar (member of GMN International) (2004 – 2008).  
 
Nurharyanto 
Anggota Komite Audit 
 
Warga Negara  Indonesia, saat ini berusia 57 tahun.  
 
Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2011 dan Sarjana 
(Akuntan) dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1988. 
 
Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2016. Selain menjabat sebagai Anggota 
Komite Audit Perseroan, beliau juga menjabat antara lain sebagai Direktur Akademik dan Riset, 
Pengembangan LPFA (2008 – sekarang) dan Widyaiswara Madya – Pusdiklatwas BPKP 
(2008 – sekarang). Sebelum menjabat Anggota Komite Audit Perseroan,  beliau juga menjabat antara 
lain sebagai Anggota Komite Audit di PT Delta Dunia Makmur Tbk (2013),  Supervisor Audit atas 
16 BBKU di BPPN (1998 – 2007), Kepala Bidang Investigasi di BPKP (1998 – 2007) dan Kepala Audit 
Bank BNI (2004 – 2006)  
 
Tanggung jawab utama komite audit adalah sebagai berikut : 
 
a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik 

dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait 
dengan informasi keuangan Perseroan; 

b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan kegiatan Perseroan; 

c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan 
akuntan atas jasa yang diberikannya;  

d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang 
didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; 

e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi 
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; 

f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh 
Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; dan  

g. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi 
benturan kepentingan Perseroan. 

 
 
 
 



58

DUTA INTIDAYA

Unit Audit Internal  
 
Tugas Audit Internal adalah untuk membantu manajemen dan unit kerja lainnya dalam menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya, dengan memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan 
informasi terkait dengan kegiatan yang telah dikaji kepada unit kerja yang bersangkutan. 
 
Berdasarkan Peraturan BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dan POJK56/2015, 
Perseroan telah mendirikan Unit Audit Internal Perseroan pada bulan Maret 2016 berdasarkan Surat 
Keputusan Edaran Di Luar Rapat Direksi dan Surat Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan 
Komisaris keduanya tertanggal 21 Maret 2016.  
 
Syaiful Gani  
Ketua Unit Audit Internal 
 
Warga Negara  Indonesia, saat ini berusia 34 tahun.  
Memperoleh gelar Master in Financial Management dari Universitas Indonesia pada tahun 2010 dan 
Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2004. 
 
Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak 2016. Sebelum menjabat sebagai Ketua 
Unit Audit Internal Perseroan, beliau juga menjabat antara lain sebagai Senior Risk Management 
Manager di PT Matahari Department Store Tbk (Februari – Desember 2015), Reporting & Audit 
Manager di PT Matahari Department Store Tbk (2013 – Februari 2015), Reporting & Compliance 
Manager di PT Matahari Department Store Tbk (2012-2013), Senior 1 di KAP Purwantono, Suherman 
& Surja (a member of Ernst & Young International) (2011-2012), Section Head di PT Astra Honda 
Motor (2006-2010) dan Section Head di RS. Medika Gria (2004-2006).  
 
Tanggung jawab utama Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut : 
 
a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan; 
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko 

sesuai dengan kebijakan Perseroan; 
c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, 

akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan 
lainnya; 

d. untuk memberikan nasihat mengenai cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari 
sektor-sektor yang dinyatakan dalam huruf (c); 

e. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada 
semua tingkat manajemen; 

f. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, 
Dewan Komisaris dan Komite Audit; 

g. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah 
disarankan; 

h. bekerja sama dengan Komite Audit; 
i. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan 
j. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan 
   
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan 
 
Sejalan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh POJK 34/2014, Perseroan memiliki fungsi 
Nominasi dan Remunerasi yang mana pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Dewan 
Komisaris.  
 
E. SUMBER DAYA MANUSIA 
 
Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki 439 karyawan yang terdiri dari 228 karyawan 
tetap dan 211 karyawan tidak tetap. Perseroan memiliki karyawan yang berpengalaman dan memiliki 
keterampilan yang beragam di berbagai industri.  
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Komposisi karyawan 
 
Berikut ini komposisi karyawan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012, dan 2011 menurut tingkat pendidikan, jenjang manajemen, 
kelompok usia dan status kerja: 
 
Tabel komposisi karyawan menurut tingkat pendidikan 
 
Tabel dibawah ini menyajikan komposisi karyawan Perseroan menurut tingkat pendidikan untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012, dan 2011. 
 

Tingkat 
Pendidikan 

Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

Pasca Sarjana 3 9 6 5 4 
Sarjana  103 149 137 92 63 
Diploma 27 20 28 12 8 
SMA 306 242 180 148 102 

Total 439 420 351 257 177 

 
Tabel komposisi karyawan menurut jenjang manajemen 
 
Tabel dibawah ini menyajikan komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012, dan 2011. 
 

Jenjang 
Manajemen 

Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

Manajer 14 10 9 8 7 
Staff 425 410 342 249 170 

Total  439 420 351 257 177 

 
Tabel komposisi karyawan menurut kelompok usia 
 
Tabel dibawah ini menyajikan komposisi karyawan Perseroan menurut kelompok usia untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012, dan 2011. 
 

Kelompok Usia 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

41-50 20 17 13 10 7 
31-40 85 161 137 99 68 
<31 334 242 201 148 102 

Total  439 420 351 257 177 

 
Tabel komposisi karyawan menurut status kerja 
 
Tabel dibawah ini menyajikan komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja untuk tahun-tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012, dan 2011. 
 

Status Kerja 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

Tetap 228 224 163 102 70 
Tidak tetap 211 196 188 155 107 

Total  439 420 351 257 177 

 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) tenaga kerja asing dengan 
keterangan sebagai berikut : 

N
o 

Nama No. Paspor 
Masa Berlaku 

Paspor 
IMTA KITAS 

1 Chee Yew Wong A 35375436 24 Agustus 2021 KEP.18208/MEN/B/IMTA/2016 2C13JE1889-Q 
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Pegawai Perseroan yang memiliki keahlian khusus dibidangnya adalah apoteker yang bekerja untuk 
Perseroan. Perseroan memiliki tingkat ketergantungan yang rendah terhadap masing-masing 
apoteker secara individual sehingga apabila salah satu dari pegawai tersebut tidak ada, tidak akan 
mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/ usaha Perseroan. 
 
Tidak terdapat pembatasan tenaga kerja asing untuk menduduki jabatan tertentu di dalam Perseroan. 
 
Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan 

 
Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk mengembangkan sumber daya manusianya secara 
berkelanjutan, Manajemen Perseroan melaksanakan peninjauan gaji. Peninjauan gaji dan sistem 
remunerasi mempertimbangkan perkembangan yang relevan yang terjadi di pasar sumber daya 
manusia, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan undang-undang buruh nasional dan mematuhi 
peraturan-peraturan lokal untuk penerapannya. Dalam praktiknya, Perseroan berusaha untuk 
menetapkan pemberian fasilitas-fasilitas gaji dan kesejahteraan yang lebih tinggi dari upah minimum 
regional dan yang bersaing dengan tingkat kompensasi yang ditetapkan oleh perusahaan-
perusahaan serupa yang bergerak di bidang ritel. 
 
Paket kesejahteraan yang diberikan oleh Perseroan, selain gaji dan upah yang dibayar bulanan juga 
termasuk tunjangan tetap. Fasilitas yang diberikan meliputi tunjangan hari raya (THR) yang berjumlah 
1 (satu) bulan gaji, 2 (dua) set seragam kerja setiap tahun, fasilitas kesehatan dalam bentuk 
penggantian biaya medis (untuk level penyelia ke atas) dan program BPJS bagi karyawan. Selain itu, 
bonus kinerja diberikan kepada semua staf berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan dan 
indeks kinerja utama individual.  
 
Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada karyawan meliputi penggantian biaya medis (untuk level 
penyelia ke atas) dan program BPJS bagi karyawan dan keluarga mereka (pasangan dan anak). 
Fasilitas ini meliputi pengobatan rawat jalan, rawat inap, kacamata (hanya karyawan) dan melahirkan 
(sampai dengan anak ketiga). Jumlah penggantian dan paket asuransi yang diberikan tergantung 
pada employment grade dan skema BPJS Kesehatan. Selain itu, Perseroan juga mendaftarkan 
karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS 
Ketenagakerjaan), yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja dan program pensiun. 
 
Rekrutmen dan seleksi karyawan 
 
Pengembangan sumber daya manusia pada Perseroan dimulai dengan analisis mengenai kebutuhan 
tenaga kerja Perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan. Rencana kerja yang 
dibentuk, selain mengandung anggaran operasional Perseroan, juga terdiri dari kebutuhan tenaga 
kerja Perseroan yang secara langsung berkaitan dengan proses produksi, penjualan dan sumber 
daya administrasi di kantor-kantor Perseroan.  
 
Rekrutmen karyawan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dan dengan mempertimbangkan 
kualifikasi dari masing-masing calon karyawan untuk posisi tertentu. Calon karyawan akan melalui 
serangkaian proses seleksi yang terdiri dari tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara  
dengan atasan atau kepala divisi. Pada intinya, hanya calon karyawan yang berkualitas yang dapat 
melalui proses rekrutmen karyawan Perseroan. 

 
Untuk posisi tertentu, calon karyawan yang diterima Perseroan akan melalui masa percobaan selama 
3 (tiga) bulan atau periode “kontrak”. Selama masa percobaan ini, karyawan baru akan dievaluasi 
oleh atasan atau kepala divisi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi basis dalam penentuan diterima 
atau tidaknya karyawan tersebut sebagai karyawan tetap Perseroan.  
 
Pengembangan Sumber Daya Manusia juga dilakukan melalui transfer pengetahuan dan 
keterampilan dengan cara pelatihan. Pegawai baru akan menjalani masa orientasi, di mana karyawan 
baru diperkenalkan dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan 
dan karyawan lainnya.  
 
Divisi sumber daya manusia bertanggung jawab dalam merumuskan program pelatihan, baik teknis 
maupun kegiatan yang meningkatkan soft skill karyawan. Perseroan juga menyediakan pelatihan in-
house kepada karyawan secara berkala. 
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Perseroan percaya bahwa jasa layanan konsumen sangatlah penting dalam mendorong pembelian 
secara berulang. Program pelatihan yang disediakan oleh Perseroan memiliki fokus pada pelayanan 
konsumen (customer service) dan keterampilan penjualan. Sebagai contoh, Perseroan telah 
mengembangkan program “Retail Academy” termasuk diantaranya “Space Management” dan 
“Penanganan Keluhan” untuk staf gerai dan penyelia yang berada di garis depan dan sering 
berhubungan dengan konsumen.  
 
Perseroan memiliki program kepemimpinan bagi tim manajemen gerai. Pelatihan kepemimpinan 
tersebut menargetkan tim manajemen Perseroan dengan fokus utama pada strengthening strategic 
thinking, pengambilan keputusan, manajemen dan komunikasi.  
 
Perseroan juga memiliki program pelatihan yang beragam untuk staf kantor dan beberapa pelatihan 
lainnya untuk departemen dan fungsi-fungsi tertentu dengan mengundang pihak ketiga. Untuk 
merchandising, program tersebut terfokus pada kategori pengetahuan dan manajemen produk. Untuk 
keuangan, beragam program seperti pengajuan pajak, e-invoicing, dan keterampilan komputer 
tersedia.  Perseroan juga menyediakan kursus bahasa inggris yang ditawarkan kepada staf junior, 
dan pelatihan formal untuk beberapa sistem unik seperti point of sales (POS), sistem persediaan, 
sistem akuntansi dan sistem pergudangan.  
 
Semua program yang disediakan oleh Perseroan memiliki peranan penting dalam menanamkan 
pengetahuan, memotivasi dan meningkatkan produktivitas tim.  
 
Tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan dan Kesepakatan Kerja 
Bersama/KKB antara Perseroan dengan pegawai. Namun demikian, Perseroan memiliki peraturan 
perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1269/PHIJSK-PK/PP/XI/2015 tanggal 2 
November 2015. 
 
F. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM  
 
Maksud dan tujuan dibentuknya pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sama halnya 
dengan kebanyakan investasi di Indonesia. Para investor akan lebih memilih untuk berinvestasi pada 
Perusahaan Terbatas sehingga, dalam banyak kasus, para investor dapat membatasi tanggung 
jawab mereka terkait dengan investasi tersebut, yaitu sebanyak saham yang dimiliki dan tidak 
termasuk kekayaan pribadi mereka. 
 
1. PT Indah Sehat Cemerlang (“ISC”) 

 
Riwayat singkat 
 
ISC suatu perseroan terbatas berkedudukan di  Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta 
Pendirian No. 87 tanggal 18 November 2011, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris 
pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah memperoleh 
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-58671.AH.01.01.Tahun 2011 
tanggal 29 November 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah 
No. AHU-0097311.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011 (“Akta Pendirian ISC”). 
 
Anggaran Dasar ISC sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian ISC tersebut telah diubah 
selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 59 tanggal 15 Februari 
2012 dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan 
Surat Keputusan No. AHU-11098.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012, telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0018360.AH.01.09.Tahun 2012 
tanggal 29 Februari 2012 sehubungan dengan perubahan modal. 
 
ISC beralamat di Jl. RS. Fatmawati No. 72, Kios Taman Pondok Labu, Kel. Pondok Labu, 
Kec.Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan. 
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Kegiatan usaha  
 
Berdasarkan Anggaran Dasar ISC, kegiatan usaha ISC termasuk melakukan kegiatan usaha di 
bidang konstruksi, ritel, industri, transportasi darat, lokakarya, percetakan, pertanian, perikanan, 
peternakan, jasa dan konsultasi.  
 
Struktur permodalan  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ISC 
adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp 1.000 per saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Persentase (%) 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

1. PT Bintang Sehat Abadi 7.499.999 7.499.999.000 99,99999 

2. Sugito Walujo 1 1.000 0,00001 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 7.500.000 7.500.000.000 100 

 
Pengurusan dan pengawasan 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ISC adalah sebagai 
berikut : 
 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris  : Glenn T. Sugita  
 
Direksi 
 
Direktur  : Sugito Walujo 
 
2. PT Usaha Indah Abadi (“UIA”) 
 
Riwayat singkat 
 
UIA suatu perseroan terbatas berkedudukan di  Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta 
Pendirian No. 86 tanggal 18 November 2011, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris 
pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah memperoleh 
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-58672.AH.01.01.Tahun 2011 
tanggal 29 November 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah 
No. AHU-0097312.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011 (“Akta Pendirian UIA”). 
 
Anggaran Dasar UIA sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian UIA tersebut telah diubah 
selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 60 tanggal 15 Februari 
2012 dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan 
Surat Keputusan No. AHU-11599.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 2 Maret 2012, telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0019206.AH.01.09.Tahun 2012 
tanggal 2 Maret 2012 sehubungan dengan perubahan modal. 
 
UIA beralamat di Jl. Dipati Ukur No. 5, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Bandung.  
 
Kegiatan usaha 
 
Berdasarkan Anggaran Dasar UIA, kegiatan usaha UIA termasuk melakukan kegiatan usaha di 
bidang konstruksi, ritel, industri, transportasi darat, lokakarya, percetakan, pertanian, perikanan, 
peternakan, jasa dan konsultasi.  
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m l (Rp) %) 
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Struktur permodalan  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan UIA adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp 1.000 per saham 

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Persentase (%) 

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

1. PT Bintang Sehat Abadi 2.559.999 2.559.999.000 99,99999 

2. Sugito Walujo 1 1.000 0,00001 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.560.000 2.560.000.000 100 

 
Pengurusan dan pengawasan 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi UIA adalah sebagai 
berikut : 
 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris  : Glenn T. Sugita  
 
Direksi 
 
Direktur  : Sugito Walujo 

 
G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 

DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, hubungan kepemilikan Perseroan adalah sebagai 
berikut : 
 

 
 
Pengendali Perseroan adalah Sugito Walujo.  
 
 
 
 
 
 
 



64

DUTA INTIDAYA

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dan Pemegang Saham 
 

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan Pemegang Saham adalah sebagai 
berikut:  
 

Nama Perseroan PT ISC PT UIA 

Dra. Zannuba Arifah CH.R PK, KI - - 

Sugito Walujo K D D 

Ayu Patricia Rachmat K - - 

Glenn T. Sugita -  K  K 

Dra. Lilis Mulyawati, APT PD - - 

Sukarnen DI - - 

 
Keterangan: 
 
PK : Presiden Komisaris PD : Presiden Direktur 

KI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen 

K : Komisaris D : Direktur 

 
H. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 
 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penting, termasuk 
sebagai berikut: 
 
a. Perjanjian Kerjasama dengan A.S. Watson 

 
1. Amended and Restated ASW Trade Mark License Agreement tanggal 3 November 

2015 antara Perseroan dan A.S. Watson  
 
Para Pihak : 
 
a. Perseroan; dan 
b. A.S. Watson  

 
Perseroan dan A.S. Watson secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan 
secara sendiri-sendiri sebagai “Pihak”. 
 
Ruang Lingkup Perjanjian :  

 
Bahwa A.S. Watson merupakan pemilik dari merek dagang tertentu antara lain Watsons, 
Watson’s, WATSON’S, Watsons & Device dan Watsons YOUR PERSONAL STORE & 
Device, sebagaimana dinyatakan secara rinci pada lampiran dalam perjanjian tersebut 
(“Merek Dagang”) dan hak milik yang berkenaan dengan Merek Dagang dan memegang 
hak eksklusif untuk menggunakan dan melisensikan kepada pihak lain untuk menggunakan 
Merek Dagang A.S. Watson dalam wilayah negara Republik Indonesia (“Wilayah”). A.S. 
Watson setuju untuk memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan Merek 
Dagang dalam menjual produk farmasi, kesehatan, kecantikan dan perawatan di dalam 
Wilayah (“Usaha”). Para Pihak telah menandatangani ASW Trade Mark License Agreement 
pada tanggal 30 Desember 2013 (“Trade Mark License Agreement”) dan menandatangani 
perjanjian ini untuk menyatakan, mengganti, memodifikasi dan mengubah Trade Mark 
License Agreement tersebut. 
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 CH.R 

 

 

 

Jangka Waktu Perjanjian: 
 
Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 
(“Tanggal Efektif”) dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 10 (sepuluh) tahun 
berikutnya kecuali perjanjian ini diakhiri.  
 
Pemberian Izin dan Biaya Royalti: 
 
A.S. Watson setuju untuk memberikan kepada Perseroan pada saat penandatanganan 
perjanjian ini, izin untuk menggunakan Merek Dagang secara eksklusif, tidak dapat di-
subkontrakkan, tidak dapat dialihkan, di dalam Wilayah, sebagai satu-satunya tanda jasa 
nama merek untuk Usaha. 
 
Perseroan wajib membayar 2,5% dari nilai penjualan kotor produk-produk Perseroan 
dikurangi setiap pemotongan penjualan dan pajak pertambahan nilai sebagaimana 
ditunjukkan dalam neraca (“Penjualan Bersih”) untuk setiap tahun buku (“Biaya Royalti”). 
Dalam hal setiap tahun buku pendapatan bersih kurang dari Rp 500 miliar, A.S. Watson 
memiliki hak untuk mengurangi biaya royalti ke persentase Penjualan Bersih yang lebih 
kecil (“Peristiwa Pengurangan Royalti”). A.S. Watson dan Perseroan telah menyetujui 
biaya royalti sebesar 2% apabila pendapatan bersih Perseroan kurang dari Rp 500 miliar. 
 
Apabila Peristiwa Pengurangan Royalti terjadi dan Penjualan Bersih dalam tahun buku 
berikutnya di atas 500 miliar Rupiah, dengan demikian untuk tahun buku tersebut, A.S. 
Watson memiliki hak untuk mengembalikan Biaya Royalti menjadi 2,5% dari Penjualan 
Bersih, ditambah dengan jumlah yang setara dengan pengurangan Biaya Royalti yang 
diterima oleh A.S. Watson saat terjadinya Peristiwa Pengurangan Royalti. 
 
Biaya Royalti dikalkulasikan dan ditagihkan dalam Rupiah dan dibayar dalam waktu 20 
(dua puluh) hari kerja setelah laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit telah 
dikeluarkan oleh auditor sehubungan dengan masing-masing tahun buku. Para Pihak 
setuju bahwa pembayaran atas setiap tagihan yang diterbitkan oleh A.S. Watson akan 
dibayar dalam Euro atau kurs lainnya yang dipilih oleh A.S. Watson yang dikonversi 
dengan nilai kurs.  
 
Hak dan Kewajiban Para Pihak: 
 
Hak dan Kewajiban Perseroan: 
 
a. Mencatat seluruh asset, kewajiban dan transaksi yang melibatkan Perseroan dalam 

buku neraca (books of account) dengan baik dan mengungkapkan seluruh transaksi 

Perseroan kepada auditor; 

b. Menjaga buku neraca tetap benar dan akurat sesuai dengan Standar Akuntansi; 

c. Membuat pembukuan Perseroan tetap diaudit dengan tepat oleh auditor untuk masing-

masing tahun buku sesuai dengan Standar Akuntansi (sebagaimana didefinisikan 

dalam perjanjian ini); 

d. Memperoleh pernyataan dari Auditor yang mensahkan neraca Perseroan di setiap 

tahun buku; 

e. Menyediakan neraca untuk masing-masing tahun buku kepada A.S Watson dalam 

waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah akhir dari masing-masing tahun buku 

tersebut; 

f. Membayar seluruh pajak, kewajiban dan biaya serta pengeluaran yang disyaratkan 

kepada Perseroan dalam kapasitasnya sendiri ke seluruh otoritas perpajakan di 

Indonesia berdasarkan peraturan, perundang-undangan, kebijakan, dan setiap pakta 

yang ditandatangani oleh negara Republik Indonesia dan 20 (dua puluh) hari kerja 

setelah pembayaran pajak tersebut, mengirimkan kepada A.S. Watson tanda terima 

resmi yang membuktikan pembayaran pajak, kewajiban dan biaya tersebut; dan 
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g. Tidak menggunakan, mendaftarkan atau mencoba untuk mendaftarkan setiap merek 

dagang, nama perusahaan, nama dagang atau nama merek yang secara substansial 

identik atau serupa dengan atau secara substansial menggabungkan elemen Merek 

Dagang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari A.S. Watson. 

 
Hak dan Kewajiban A.S. Watson: 
 
a. Memiliki hak pada setiap waktu untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk 

memverifikasi neraca Perseroan di setiap tahun buku dengan biaya dan pengeluaran 

Perseroan; 

b. Memiliki hak untuk menanyakan keputusan auditor terkait hal-hal yang dinyatakan 

dalam neraca dan dasar penghitungan Penjualan Bersih; 

c. Mengizinkan Perseroan untuk menggunakan Merek Dagang dalam Wilayah 

sehubungan dengan Usaha bebas dari pembebanan-pembebanan; 

d. Menyediakan pedoman yang dibutuhkan untuk menggunakan Merek Dagang oleh 

Perseroan di dalam Wilayah. 

 
Pengakhiran: 
 
Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pihak yang tidak melanggar dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak yang melanggar saat terjadinya 
peristiwa-peristiwa berikut: 
 
a. Pihak yang melanggar melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini dan gagal untuk 

memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak 

pemberitahuan tertulis diberikan kepadanya oleh Pihak yang tidak melanggar; atau 

b. kurator, penerima atau manajer ditunjuk atas seluruh atau sebagian kewajiban atau 

aset Pihak yang melanggar; atau 

c. Pihak yang melanggar memiliki penawaran yang dibuat atau keputusan yang dihasilkan 

untuk pembubaran secara wajib atau sukarela selain peleburan dan rekonstruksi; atau 

d. Pihak yang melanggar menandatangani setiap pengaturan, penundaan pembayaran, 

rekonstruksi atau komposisi dengan seluruh atau mayoritas kreditor; 

e. penandatanganan atau proses persidangan atau otoritas lainnya dikeluarkan atau 

dibebankan terhadap Pihak yang melanggar dimana eksekusi atas hal tersebut tidak 

diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak eksekusi atau proses 

dikeluarkan atau peninggalan eksekusi telah diperoleh, proses atau eksekusi tersebut 

tidak dibebaskan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya 

eksekusi atau proses. 

 
Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian, A.S. Watson berhak untuk 
mengakhiri perjanjian ini untuk setiap alasan dan atas diskresinya dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis 18 (delapan belas) bulan sebelumnya. 
 
Penggunaan Merek Dagang Setelah Pengakhiran: 
 
Dalam hal pengakhiran perjanjian ini, Perseroan tanpa penundaan namun dalam waktu 
20 (dua puluh) hari kerja sejak pengakhiran tersebut berhenti menggunakan Merek Dagang 
sehubungan dengan pelaksanaan Usaha. Perseroan akan menghancurkan atau 
mengembalikan kepada A.S. Watson (dengan biaya Perseroan sendiri), tanpa penundaan 
namun dalam setiap keadaan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengakhiran, 
seluruh material terkait dengan Merek Dagang A.S. Watson yang dipersyaratkan oleh A.S. 
Watson. Perseroan juga harus dengan segera memberitahukan kepada masyarakat di 
tengah-tengah penghentian penggunaan Merek Dagang A.S. Watson. 
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Pengalihan: 
 
Perjanjian ini hanya untuk Perseroan dan Hak Merek yang diberikan sesuai dengan 
perjanjian ini tidak dapat dialihkan, dibebankan dengan hak tanggungan, dibebankan atau 
di sub-lisensikan oleh Perseroan, baik seluruhnya maupun sebagian, dan Perseroan tidak 
akan mensub-kontrakkan atau sebaliknya mendelegasikan setiap hak atau kewajibannya 
berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga dengan ketentuan bahwa A.S. Watson 
mempunyai hak untuk mengalihkan, memindahkan atau mendelegasikan sebagian atau 
seluruh perjanjian ini atau setiap manfaat dan kewajiban dalam Perjanjian ini kepada 
afiliasinya tanpa mensyaratkan persetujuan dari Perseroan. 
 
Hukum Yang Berlaku: 
 
Hukum Negara Inggris. 
 
Penyelesaian Perselisihan: 
 
Singapore International Arbitration Center.  
 
Terkait dengan perjanjian di atas, berdasarkan korespondensi antara Perseroan dan A.S. 
Watson, yaitu (i) Surat dari Perseroan kepada A.S. Watson tertanggal 18 Februari 2016, 
dan (ii) Surat dari A.S. Watson kepada Perseroan tertanggal 11 Maret 2016, disepakati 
antara lain sebagai berikut: 

 
a. Jumlah Biaya Royalti yang harus dibayarkan oleh Perseroan sampai dengan 31 

Desember 2015 adalah sebesar Rp. 12.292.524.048,5; dan 
b. A.S. Watson menangguhkan pembayaran atas Biaya Royalti tersebut dari Perseroan 

sampai dengan gerai yang telah dioperasikan oleh Perseroan berjumlah 100 gerai. 
 

2. Amended and Restated ASW Technical Assistance Agreement tanggal 3 November 
2015 antara Perseroan dan A.S. Watson 
 
Para Pihak: 
 
a. Perseroan; dan 

b. A.S. Watson. 

 
Perseroan dan A.S. Watson secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan 
secara sendiri-sendiri sebagai “Pihak”. 
 
Ruang Lingkup Perjanjian: 
 
A.S. Watson dan pihak terafiliasi telah menyetujui untuk memberikan bantuan teknis tertentu 
untuk Perseroan dalam menjalankan usahanya di bidang penjualan produk farmasi, 
kesehatan, kecantikan dan perawatan diri. Para Pihak sebelumnya telah menandatangani 
ASW Technical Services Agreement tanggal 15 Februari 2015 (“Technical  Services 
Agreement”) dan kemudian setuju untuk menandatangani perjanjian ini untuk menyatakan, 
menggantikan, memodifikasi dan mengubah Technical Assistance Agreement. Melalui 
perjanjian ini, A.S. Watson hanya akan bertindak sebagai penasihat untuk Perseroan dan 
tidak ada sesuatu hal dalam perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai penciptaan suatu 
kemitraan (partnership) atau perusahaan patungan (joint venture) atau hubungan lainnya 
antara Perseroan dan A.S. Watson.  
 
Jangka Waktu Perjanjian: 
 
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 (“Tanggal Efektif”). Penunjukkan A.S. 
Watson dalam perjanjian ini akan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Efektif 
(“Jangka Waktu Awal”). Setelah selesainya Jangka Waktu Awal, Para Pihak setuju bahwa 
jangka waktu tersebut akan diperpanjang secara otomatis untuk 10 (sepuluh) tahun 
berikutnya (“Jangka Waktu Perpanjangan”). 
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Nilai Perjanjian: 
 
Perseroan wajib membayar kepada A.S. Watson sehubungan masing-masing tahun buku 
selama Jangka Waktu Awal dan Jangka Waktu Perpanjangan, biaya jasa yang setara 
dengan Ongkos yang dikeluarkan oleh A.S. Watson dalam menyediakan jasa kepada 
Perseroan ditambah dengan marjin sebesar 5% (lima persen) (“Biaya Jasa”). 
 
“Ongkos” berarti ongkos nyata, yang dihitung dalam Rupiah dan ditimbulkan oleh AS 
Watson dalam memberikan Jasa berdasarkan perjanjian, yaitu: 
 
(a) termasuk antara lain: 

i. biaya gaji dan fasilitas-fasilitas untuk personel yang terlibat dalam pemberian 
jasa; 

ii. biaya perjalanan dan transportasi lokal; 
iii. biaya telepon, komunikasi, pos dan kurir; 
iv. pengeluaran kantor yang tidak terduga dalam rangka pemberian jasa 

(misalnya biaya sewa kantor dan peralatan, biaya pendukung staf dan 
fasilitas-fasilitas, pasokan komputer, sarana-sarana dan akses internet); 

v. biaya yang dibebankan oleh sub-kontraktor dan para pemasok; 
vi. pengeluaran-pengeluaran nyata lainnya; dan 

 
(b) tidak  termasuk antara lain biaya-biaya yang ditagih di luar Marketing Support 

Agreement atau perjanjian-perjanjian jasa lainnya yang ditandatangani oleh 
Perseroan dan AS Watson. 

 
Biaya Jasa akan ditagih dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan dalam waktu 20 (dua 
puluh) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari A.S. Watson. Para Pihak setuju bahwa 
pembayaran setiap tagihan yang diterbitkan oleh A.S. Watson akan dalam bentuk mata 
uang Euro atau mata uang lainnya sebagaimana ditentukan oleh A.S. Watson akan 
dikonversi berdasarkan nilai kurs.  
 
Hak dan Kewajiban Para Pihak: 
 
Hak dan Kewajiban Perseroan: 
 
a. Membayar Biaya Jasa kepada A.S. Watson dan membayar pajak-pajak yang timbul 

sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan di Indonesia serta biaya-biaya lain yang 

relevan dengan kegiatan usahanya; 

 

b. Berhak atas bantuan dan saran teknis dari A.S. Watson berupa saran-saran teknis, 

desain toko, teknik dan prosedur distribusi, prosedur pergudangan, rencana pembiayaan 

dan penganggaran dana, sistem informasi usaha, dan saran-saran teknis lainnya 

sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; dan 

 

c. Selama Jangka Waktu Awal dan Jangka Waktu Perpanjangan, Perseroan tidak akan 

berkerjasama atau menerima saran teknis dari pihak ketiga selain dari A.S. Watson 

kecuali disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.  

 

Hak dan Kewajiban A.S. Watson: 
 
a. Menyediakan bantuan teknis dan saran dari luar negeri, pembinaan dan konsultasi dalam 

memformulasikan strategi bisnis untuk pembangunan dan pemeliharaaan toko eceran di 

pasar Indonesia; 

b. Menyediakan bantuan teknis luar negeri dan saran sehubungan dengan rencana dan 

rancang toko yang tepat. Saran tersebut termasuk dalam hal arsitektur, penggunaan 

peralatan, furnishing, dan dekorasi dalam toko untuk memelihara kondisi yang layak 

untuk toko. Para Pihak menyetujui bahwa hak kekayaan intelektual sehubungan dengan 

setiap materi untuk tata ruang dan rancang toko yang disediakan oleh A.S. Watson akan 

tetap menjadi properti eksklusif A.S. Watson atau afiliasinya; 
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c. Memberikan saran kepada Perseroan dan membantu dalam mengkaji proses, teknik dan 

solusi sistem distribusi tersebut; 

 

d. Menyediakan bantuan teknis dan saran dari luar negeri sehubungan dengan proses dan 

prosedur pergudangan yang layak. Saran-saran ini juga termasuk cara mengetahui 

perpindahan barang, mengatur pengembalian dari toko-toko ke pemasok dan cara 

mengurangi hilangnya persediaan; 

 

e. Menyediakan bantuan teknis dan saran dari luar negeri sehubungan dengan 

perencanaan pembiayaan dan penganggaran biaya bagi Perseroan dalam 

mengembangkan  kegiatan usahanya; 

 

f. Menyediakan bantuan teknis dan saran dari luar negeri sehubungan dengan sistem 

informasi kegiatan usaha. Bantuan ini berupa: 

 

1) Layanan Hosting untuk sistem informasi usaha;  

2) Bantuan memformulasikan perangkat keras dan perangkat lunak yang layak; 

3) Bantuan dalam pengadaan bantuan pihak ketiga dalam mengoperasikan sistem 

informasi tersebut; 

4) Bantuan dalam pengadaan koneksi internet untuk mengoperasikan sistem 

informasi bersangkutan.  

 

g. Menyediakan bantuan teknis dan saran dari luar negeri lain yang bersangkutan dengan 

pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan; dan 

 

h. Menyediakan jasa secara tepat waktu dan dengan cara yang efisien dan senantiasa 

dalam memberikan jasa selalu mengedepankan kepentingan dari Perseroan.   

 
Pengakhiran: 
 
Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pihak yang tidak melanggar dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak yang melanggar saat terjadinya peristiwa-
peristiwa berikut: 
 
a. Pihak yang melanggar melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini dan gagal untuk 

memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak 

pemberitahuan tertulis diberikan kepadanya oleh Pihak yang tidak melanggar; atau 

b. kurator, penerima atau manajer ditunjuk atas seluruh atau sebagian kewajiban atau aset 

Pihak yang melanggar; atau 

c. Pihak yang melanggar memiliki penawaran yang dibuat atau keputusan yang dihasilkan 

untuk pembubaran secara wajib atau sukarela selain peleburan dan rekonstruksi; atau 

d. Pihak yang melanggar menandatangani setiap pengaturan, penundaan pembayaran, 

rekonstruksi atau komposisi dengan seluruh atau mayoritas kreditor; atau 

e. penandatanganan atau proses persidangan atau otoritas lainnya dikeluarkan atau 

dibebankan terhadap Pihak yang melanggar dimana eksekusi atas hal tersebut tidak 

diperoleh dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak eksekusi atau proses dikeluarkan 

atau peninggalan eksekusi telah diperoleh, proses atau eksekusi tersebut tidak 

dibebaskan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya eksekusi atau 

proses. 

 

Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian, A.S. Watson berhak untuk 
mengakhiri perjanjian ini untuk setiap alasan dan atas diskresinya dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis 18 (delapan belas) bulan sebelumnya. 
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Pengalihan: 
 
Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari 
Pihak lainnya. Namun, A.S. Watson berhak untuk mengalihkan, memindahkan atau 
mendelegasikan sebagian atau seluruhnya segala hak dan kewajibannya dari perjanjian ini 
kepada afiliasinya tanpa membutuhkan persetujuan dari Perseroan. 
 
Hukum yang Berlaku: 
 
Hukum Negara Inggris 
 
Penyelesaian Perselisihan: 
 
Singapore International Arbitration Center. 
 
Terkait dengan perjanjian di atas, berdasarkan korespondensi antara Perseroan dan A.S. 
Watson, yaitu (i) Surat dari Perseroan kepada A.S. Watson tertanggal 21 Januari 2016, dan 
(ii) Surat dari A.S. Watson kepada Perseroan tertanggal 1 Februari 2016, disepakati bahwa 
sampai dengan 1 Februari 2016, A.S. Watson tidak menagihkan Biaya Jasa berdasarkan 
Technical Services Agreement kepada Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan memberikan 
konfirmasi bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, A.S. Watson tidak 
melakukan penagihan atas Biaya Jasa tersebut. 
 

3. Amended and Restated ASW Marketing Support Agreement tanggal 3 November 2015 
antara Perseroan dan A.S. Watson 
 
Para Pihak: 
 
a. Perseroan; dan 
b. A.S. Watson. 
 
Perseroan dan A.S. Watson secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan 
secara sendiri-sendiri sebagai “Pihak”. 
 
Ruang Lingkup Perjanjian: 
 
A.S. Watson dan pihak terafiliasi setuju untuk memberikan dukungan dan bantuan 
pemasaran untuk Perseroan dalam menjalankan usahanya di bidang penjualan produk 
farmasi, kesehatan, kecantikan dan perawatan diri. Para Pihak sebelumnya telah 
menandatangani ASW Marketing Support Agreement tanggal 15 Februari 2015 (“Marketing 
Support Agreement”) dan kemudian setuju untuk menandatangani perjanjian ini untuk 
menyatakan, menggantikan, memodifikasi dan mengubah Marketing Support Agreement. 
Melalui perjanjian ini, A.S. Watson hanya akan bertindak sebagai penasihat untuk Perseroan 
dan tidak ada sesuatu hal dalam perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai penciptaan 
suatu kemitraan (partnership) atau perusahaan patungan (joint venture) atau hubungan 
lainnya antara Perseroan dan A.S. Watson.  

 
Jangka Waktu Perjanjian: 
 
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 (“Tanggal Efektif”). Penunjukkan A.S. 
Watson dalam Perjanjian ini akan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Efektif 
(“Jangka Waktu Awal”). Setelah selesainya Jangka Waktu Awal, Para Pihak setuju bahwa 
jangka waktu tersebut akan diperpanjang secara otomatis untuk 10 (sepuluh) tahun 
berikutnya (“Jangka Waktu Perpanjangan”). 
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Nilai Perjanjian: 
 
Perseroan wajib membayar kepada A.S. Watson sehubungan masing-masing tahun buku 
selama Jangka Waktu Awal dan Jangka Waktu Perpanjangan, biaya jasa yang setara 
dengan Ongkos yang dikeluarkan oleh A.S. Watson dalam menyediakan jasa kepada 
Perseroan ditambah dengan marjin sebesar 5% (lima persen) (“Biaya Jasa”). 
 
“Ongkos” berarti ongkos nyata, yang dihitung dalam Rupiah dan ditimbulkan oleh AS 
Watson dalam memberikan Jasa berdasarkan perjanjian, yaitu: 
 
(a) termasuk antara lain: 

i. biaya gaji dan fasilitas-fasilitas untuk personel yang terlibat dalam pemberian 
jasa; 

ii. biaya perjalanan dan transportasi lokal; 
iii. biaya telepon, komunikasi, pos dan kurir; 
iv. pengeluaran kantor yang tidak terduga dalam rangka pemberian jasa 

(misalnya biaya sewa kantor dan peralatan, biaya pendukung staf dan 
fasilitas-fasilitas, pasokan komputer, sarana-sarana dan akses internet); 

v. biaya yang dibebankan oleh sub-kontraktor dan para pemasok; 
vi. pengeluaran-pengeluaran nyata lainnya; dan 

 
(b) tidak  termasuk antara lain biaya-biaya yang ditagih di luar Technical Assistance 

Agreement atau perjanjian-perjanjian jasa lainnya yang ditandatangani oleh 
Perseroan dan AS Watson. 

 
Biaya Jasa akan ditagih dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan dalam waktu 20 (dua 
puluh) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari A.S. Watson. Para Pihak setuju bahwa 
pembayaran setiap tagihan yang diterbitkan oleh A.S. Watson akan dalam mata uang Euro 
atau mata uang lainnya sebagaimana ditentukan oleh A.S. Watson akan dikonversi 
berdasarkan nilai kurs yang berlaku. 
 
Hak dan Kewajiban Para Pihak: 
 
Hak dan Kewajiban Perseroan: 
 
a. membayar Biaya Jasa kepada A.S. Watson dan membayar pajak-pajak yang timbul 

sehubungan dengan kegitan usaha Perseroan di Indonesia serta biaya-biaya lain yang 
relevan dengan kegiatan usahanya; 
 

b. berhak atas bantuan dan saran pemasaran dari A.S. Watson guna mendukung kegiatan 
usaha Perseroan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; 

 
c. selama Jangka Waktu Awal dan Jangka Waktu Perpanjangan Perseroan tidak akan 

bekerja sama atau menerima saran dan bantuan pemasaran dari pihak ketiga selain dari 
A.S. Watson kecuali disepakati secara tertulis oleh Para Pihak. 

 
Hak dan Kewajiban A.S. Watson: 
 
a. Menyediakan jasa kepada Perseroan berupa: 

1) Memberikan saran dan bantuan dalam mengkoordinir kampanye pemasaran; 
2) Memberikan saran dalam proses merchandise terhadap label yang dimiliki sendiri 

atau label produk swasta khususnya untuk distribusi di Indonesia; 
3) Membimbing dan mendukung dalam penggunaan instrumen manajemen hubungan 

pelanggan dan solusi untuk memahami profil pelanggan dan pasar; 
4) Membimbing dan mendukung brand building; 
5) Saran pemasaran lain yang dibutuhkan oleh Perseroan dari waktu ke waktu. 

 
b. menyediakan jasa secara tepat waktu dan dengan cara yang efisien serta senantiasa 

dalam memberikan jasa selalu mengedepankan kepentingan dari Perseroan. 
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Pengakhiran: 
 
Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pihak yang tidak melanggar dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak yang melanggar saat terjadinya peristiwa-
peristiwa berikut: 
 
a. Pihak yang melanggar melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini dan gagal untuk 

memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
pemberitahuan tertulis diberikan kepadanya oleh Pihak yang tidak melanggar; atau 

b. kurator, penerima atau manajer ditunjuk atas seluruh atau sebagian kewajiban atau aset 
Pihak yang melanggar; atau 

c. Pihak yang melanggar memiliki penawaran yang dibuat atau keputusan yang dihasilkan 
untuk pembubaran secara wajib atau sukarela selain peleburan dan rekonstruksi; atau 

d. Pihak yang melanggar menandatangani setiap pengaturan, penundaan pembayaran, 
rekonstruksi atau komposisi dengan seluruh atau mayoritas kreditor; 

e. penandatanganan atau proses persidangan atau otoritas lainnya dikeluarkan atau 
dibebankan terhadap Pihak yang melanggar dimana eksekusi atas hal tersebut tidak 
diperoleh dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak eksekusi atau proses dikeluarkan 
atau peninggalan eksekusi telah diperoleh, proses atau eksekusi tersebut tidak 
dibebaskan dalam waktu 10 (sepuluh) minggu setelah dikeluarkannya eksekusi atau 
proses. 

 
Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian, A.S. Watson berhak untuk 
mengakhiri perjanjian ini untuk setiap alasan dan atas diskresinya dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis 18 (delapan belas) bulan sebelumnya. 
 
Pengalihan: 
 
Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari 
Pihak lainnya. Namun, A.S. Watson berhak untuk mengalihkan, memindahkan atau 
mendelegasikan sebagian atau seluruhnya dari perjanjian ini segala hak dan kewajibannya 
kepada afiliasinya tanpa membutuhkan persetujuan dari Perseroan. 
 
Hukum yang berlaku: 
 
Hukum Negara Inggris 
 
Penyelesaian perselisihan: 
 
Singapore International Arbitration Center. 
 
Terkait dengan perjanjian di atas, berdasarkan korespondensi antara Perseroan dan A.S. 
Watson, yaitu (i) Surat dari Perseroan kepada A.S. Watson tertanggal 21 Januari 2016, dan 
(ii) Surat dari A.S. Watson kepada Perseroan tertanggal 1 Februari 2016, disepakati bahwa 
sampai dengan 1 Februari 2016, A.S. Watson tidak menagihkan Biaya Jasa berdasarkan 
Marketing Support Agreement kepada Perseroan. 
 
Dari 3 (tiga) perjanjian diatas, perjanjian utama Perseroan adalah perjanjian lisensi merek 
dagang. Dua perjanjian lainnya merupakan bantuan untuk Perseroan dari A.S. Watson  
untuk pengembangan merek di Indonesia. A.S. Watson merupakan merek global. Ketika 
berhadapan dengan perusahaan global, merupakan hal yang wajar bagi Perseroan untuk 
menerima ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh A.S. Watson untuk penerima lisensinya 
diseluruh dunia; salah satu ketentuan tersebut adalah pengakhiran perjanjian secara 
sepihak. 
 
Selanjutnya, Perseroan berkeyakinan bahwa Indonesia, dengan kurang lebih sebanyak 250 
juta penduduk, memberikan peluang yang signifikan dalam pengembangan kegiatan usaha 
Perseroan, pengembangan merek dan pengembangan kegiatan investasi pada Perseroan 
untuk jangka panjang. 
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b. Perjanjian Kredit 

 
1. Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/150504/U/150413 

tertanggal 15 Juni 2015 sebagaimana  diubah dengan Surat No. JAK/160503/U/15120 
tanggal 10 Mei 2016 
 
Para Pihak: 
 
a. Perseroan; dan 
b. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (“Bank”). 

   
Perseroan dan Bank secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara 
sendiri-sendiri sebagai “Pihak”. 

 
Ruang Lingkup Perjanjian: 
 
Bank telah menyetujui untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Perseroan dengan 
menguraikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Setiap 180 hari, Bank akan 
menerapkan periode clean-up selama satu hari, dalam periode mana Bank tidak akan 
menyetujui penarikan baru.  

 
Tujuan Pinjaman:  
 
Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek 
Perseroan.  
 
Jangka Waktu dan Nilai Pinjaman: 
 
Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan, 3 (tiga) bulan atau 6 
(enam) bulan terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap tranche harus berjumlah 
sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00.   
 
Pemberitahuan penarikan dan surat sanggup bayar (promissory notes) yang terkait harus 
telah diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penarikan.  
 
Bunga:  
 
Setiap penarikan secara harian sebesar 3,35% per tahun di atas JIBOR yang harus 
dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebet rekening manapun milik 
Perseroan yang ada pada Bank. 

 
Pemberitahuan:  
 
a. Perseroan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 5 (lima) hari kerja bank 

kepada Bank apabila Perseroan akan:  
 
(i) Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak 

bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apa pun juga atas properti, aktiva 
atau pendapatan dari Perseroan, baik yang ada pada saat ini atau yang akan 
diperoleh dikemudian hari;  

(ii) Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau 
kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direktur;  

(iii) Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu utang ataupun kewajiban 
apa pun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul 
berdasarkan perjanjian ini dan (b) utang dagang yang timbul dalam praktik bisnis 
sehari-hari;  atau 

(iv) Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun 
juga kecuali untuk kredit yang diberikan berdasarkan prinsip kewajaran dan 
kelaziman usaha dalam kegiatan usaha yang sewajarnya.  
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b. Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja Bank akan menyampaikan 
pemberitahuan tertulis kepada Bank mengenai terjadinya salah satu peristiwa berikut ini:  
 
(i) Tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakannya salah satu syarat atau ketentuan 

perjanjian ini atau perjanjian lainnya;  
(ii) Tidak dapat dilakukannya pembayaran atas utang pokok atau bunga dari kewajiban 

Perseroan kepada Bank sewaktu jatuh tempo; 
(iii) Penyitaan, eksekusi atau proses lain terhadap Perseroan; atau  
(iv) Ketidakmampuan membayar, kegagalan dalam bisnis, penetapan tindak kepailitan, 

pengalihan umum bagi kepentingan kreditur, pengajuan permohonan dalam 
kepailitan atau penutupan dari, oleh, atau terhadap Perseroan atau suatu pihak yang 
turut mengadakan, pihak yang mengadakan akomodasi, penjamin atau pemberi 
jaminan atas kewajiban Perseroan kepada Bank, atau pengesahan suatu surat utang 
atau dokumen lain yang membuktikan suatu kewajiban kepada Bank. 

 
Hak dan Kewajiban Para Pihak 
 
Perseroan:  
 
a. Semua pengeluaran dan biaya hukum wajar yang timbul dari proses notarisasi, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada setiap biaya dan pengeluaran hukum yang timbul dalam 
kaitannya dengan proses negosiasi, persiapan, pendokumentasian dan pengakhiran 
fasilitas ini dan hal-hal lain yang timbul dari padanya wajib ditanggung oleh Perseroan; 

 
b. Salinan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit harus diserahkan kepada Bank 

dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun yang berlaku. Dalam hal laporan 
keuangan yang telah diaudit tersebut belum selesai setelah berakhirnya periode 
dimaksud, Perseroan harus menyerahkan kepada Bank laporan keuangan yang belum 
diaudit untuk tahun buku tersebut, akan tetapi tanpa mengurangi kewajiban dari Perseroan 
untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit, paling lambat dalam waktu 12 
(dua belas) bulan setelah akhir tahun buku terkait;  

 
c. Seluruh biaya dan pengeluaran yang wajar (termasuk biaya dokumentasi dan biaya 

hukum) yang dikeluarkan oleh Bank dalam hubungannya dengan penggunaan dan 
penyediaan fasilitas ini dan hal-hal yang timbul akan diganti oleh Perseroan;  

 
 

d. Dalam hal Perseroan tidak membayar sewaktu jatuh tempo suatu jumlah yang terutang 
oleh pihaknya kepada Bank dan Bank memulai proses hukum untuk memperoleh kembali 
jumlah tersebut, Perseroan akan membayar kepada Bank seluruh pengeluaran, beban, 
biaya dan ongkos, termasuk seluruh biaya pengacara dan biaya hukum lainnya atas dasar 
hubungan pengacara dan klien, yang secara wajar dikeluarkan atau dibayar oleh Bank 
dalam melaksanakan hak, kuasa atau upaya hukum yang, dalam pemberlakuannya, 
menjadi bagian dari utang yang dijamin berdasarkan perjanjian dan berdasarkan 
permintaan harus dibayar kepada Bank oleh Perseroan segera; dan 

 
e. Dalam hal fasilitas ini perlu dibiayai kembali sedemikian rupa sehingga timbul pajak 

penghasilan yang berlaku di Indonesia atau pajak/biaya lainnya yang dikenakan 
pemerintah yang harus dibayarkan, maka biaya tambahan tersebut menjadi tanggungan 
Perseroan.  
 

Bank: 
 
a. Bank memiliki hak untuk meminta dokumen yang terkait dengan fasilitas yang diberikan 

dibuat dalam akta notaris atau dilegalisasi oleh notaris.  
 

Terlepas dari jumlah/limit fasilitas yang dinyatakan dalam perjanjian, Bank dari waktu ke 
waktu berhak menghentikan dan/atau mengurangi jumlah tersebut jika, pada saat 
pencairan/penggunaan jumlah tersebut melanggar batas maksimum pemberian kredit 
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yang berlaku untuk Bank berdasarkan pedoman Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan 
yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; 

 
b. Bank berhak mengubah dasar pendanaan yang saat ini menggunakan JIBOR dengan 

persetujuan Perseroan, dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijaksanaannya. 
Pemberitahuan dalam waktu yang wajar, yaitu 3 (tiga) hari kerja Bank akan disampaikan 
kepada Perseroan sebelum perubahan tersebut diberlakukan. 

 
c. Bank, atas dasar kebijaksanaan mutlaknya semata-mata, dapat menolak 

penarikan/penggunaan fasilitas apabila pihak yang menarik pinjaman dianggap tidak 
dapat diterima oleh Bank dan/atau apabila transaksi yang bersangkutan tidak memenuhi 
persyaratan operasional Bank sehubungan dengan fasilitas tersebut; 

 
d. Jika terjadi perubahan terhadap undang-undang atau peraturan yang mengakibatkan 

penambahan biaya di pihak Bank terkait dengan penyediaan atau pendanaan fasilitas ini, 
maka Bank berhak meminta suatu kompensasi yang sesuai dari Perseroan dengan 
memberikan pemberitahuan kepada Perseroan dengan menyertakan bukti yang sesuai, 
kecuali penyediaan bukti tersebut dilarang oleh hukum dan peraturan yang berlaku. 

 
Bunga: 
 
Setiap kewajiban dari Perseroan, termasuk bunga yang belum dibayar sewaktu jatuh tempo, 
akan bertambah dan dikenakan bunga tunggakan sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan 
tingkat suku bunga yaitu satu persen per tahun di atas tingkat suku bunga yang telah disetujui 
sebagaimana telah disetujui pada perjanjian yang seharusnya telah dibayarkan jika jumlah 
yang telah jatuh tempo telah, selama periode di mana tidak ada pembayaran, merupakan 
pinjaman dalam mata uang jumlah yang telah jatuh tempo selama periode bunga berturut-
turut dalam durasi sebagaimana ditentukan oleh Bank. 
 
Hak lainnya dari Bank: 
 
Tanpa mengesampingkan hak lainnya dari Bank sesuai perjanjian ini dan dengan ketentuan 
bahwa setiap jumlah yang disebutkan di bawah ini telah jatuh tempo dan tetap belum 
dibayarkan selama 3 (tiga) hari kerja Bank setelah tanggal jatuh tempo, Perseroan dengan ini 
memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk mendebit rekening manapun milik 
Perseroan pada Bank untuk:  
 
(1) Setiap jumlah pinjaman yang telah dicairkan atau jumlah lainnya yang telah dibayarkan 

oleh Bank berkaitan dengan fasilitas manapun dalam perjanjian;  
(2) Setiap biaya dan/atau komisi yang timbul berdasarkan perjanjian; dan/atau 
(3) Setiap jumlah lainnya yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan sesuai dengan 

ketentuan perjanjian,  
 

dan untuk menggunakan jumlah berapapun pada rekening manapun milik Perseroan pada 
Bank, dan dalam mata uang apa pun juga, untuk membayar setiap jumlah yang telah jatuh 
tempo dan harus dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Perjanjian di mana 
jumlah tersebut tetap belum dibayarkan selama 3 (tiga) hari kerja Bank setelah tanggal jatuh 
tempo. Perseroan menyatakan, menjamin dan setuju bahwa kewenangan-kewenangan yang 
diberikan kepada Bank sebagaimana tersebut dalam perjanjian tidak dapat ditarik kembali 
dan oleh karenanya tidak dapat dicabut atau diakhiri selama Perseroan memiliki kewajiban 
yang terutang kepada Bank dan dengan alasan apa pun juga, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1806 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia. 

 
Pengakhiran dan Perpanjangan: 
 
Perseroan mengakui bahwa fasilitas perbankan korporasi berdasarkan perjanjian ini dapat 
ditinjau kembali, setiap saat dan dalam kondisi apa pun paling lambat tanggal 30 Mei 2017, 
dan juga tunduk pada hak Bank untuk menarik ketersediaan fasilitas tersebut dan untuk 
menerima pembayaran kembali pada saat Bank memintanya setiap saat, termasuk hak untuk 
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meminta dan mendapatkan perlindungan tunai (pada saat Bank memintanya) untuk 
kewajiban prospektif dan kontinjen.  

 
Pengalihan:  
 
Perseroan mengakui bahwa Bank dapat, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari 
Perseroan, memilih untuk menjual, mengalihkan dan dengan cara lain memindahkan kepada 
pihak lain seluruh atau sebagian dari dan penyertaan dalam hak Bank atas fasilitas ini setelah 
mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan, persetujuan mana tidak akan ditunda tanpa 
alasan yang wajar. Persetujuan tersebut tidak diperlukan dalam hal penjualan, pengalihan 
dan/atau transfer dilakukan kepada anggota HSBC Holdings Plc yang mana merupakan 
suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan olehnya dan/atau 
suatu perusahaan yang dikendalikan oleh Bank dan/atau berada di bawah kendali umum 
Bank (baik secara langsung maupun tidak langsung) termasuk cabang-cabang dari 
perusahaan tersebut).   
 
Hukum yang berlaku: 
 
Hukum Negara Republik Indonesia. 
 
Penyelesaian perselisihan: 
 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  
 
Catatan:  
 
Pada tanggal 27 Mei 2016, Perseroan telah menandatangani surat sanggup bayar 
(promissory notes) yang menyatakan bahwa 31 (tiga puluh satu) hari setelah tanggal 27 Mei 
2016, Perseroan tanpa syarat berjanji untuk membayar kepada Bank atau penerima 
pengalihannya yang diizinkan sejumlah uang yang telah diterimanya berdasarkan Perjanjian 
Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi pada tanggal 15 Juni 2015 yaitu sebesar Rp 
29.140 juta. 

 
Sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh Perseroan sebagaimana 
dijelaskan diatas, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah 
memperoleh persetujuan dari Bank.  

 
c. Perjanjian Sewa Menyewa Non-Operasional 

 
1. Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dan PT Alam Sutera Realty Tbk 

 
Para Pihak: 
 
a. Perseroan; dan 
b. PT Alam Sutera Realty Tbk (“ASR”). 
 
Perseroan dan ASR secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara 
sendiri-sendiri sebagai “Pihak”. 
 
Perseroan dan ASR telah menandatangani 2 (dua) perjanjian-perjanjian sewa menyewa, 
dimana Perseroan setuju untuk menyewa ruang kantor yang terletak di Wisma Argo 
Manunggal dari ASR. 
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Perjanjian-perjanjian sewa menyewa tersebut adalah sebagai berikut: 
 
A. Perjanjian Sewa Menyewa No. 51/P/P-WAM/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014. 

 
Ruang Lingkup Perjanjian : 
  
Perseroan telah setuju untuk menyewa dari ASR dan ASR telah setuju untuk 

menyewakan ruang kantor di lantai 12 dengan area seluas 218,80 m
2
 yang terletak di 

Wisma Argo Manunggal Jl. Jend. Gatot Subroto No. 95, Kav. 22, Jakarta Selatan, 

yang mana Perseroan diperbolehkan untuk mempergunakan ruangan tersebut untuk 

kantor nya (“Ruangan Sewa”). 

 
Jangka Waktu Perjanjian :  
 

Perjanjian ini masih berlaku hingga akhir tahun 2016 (“Jangka Waktu Sewa”). 
 

B. Perjanjian Sewa Menyewa No. 31/P-WAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015. 

 
Ruang Lingkup Perjanjian :  
 
Perseroan telah setuju untuk menyewa dari ASR ruangan di lantai 14 Core 1, 3 dan 4 
dengan area seluas 587,35 m

2
 yang terletak di Wisma Argo Manunggal Jl. Jend. 

Gatot Subroto No. 95, Kav 22, Jakarta Selatan, yang mana Perseroan diperbolehkan 
untuk mempergunakan ruangan tersebut untuk kantor nya (“Ruangan Sewa”). 
 
Jangka Waktu Perjanjian :  
 
Perjanjian ini masih berlaku hingga akhir tahun 2016 (“Jangka Waktu Sewa”). 
 

Berikut adalah ketentuan-ketentuan umum di dalam perjanjian sewa menyewa antara 
Perseroan dan ASR: 

 
Hak dan kewajiban Para Pihak: 
 
Perseroan: 
 
a. membayar biaya sewa, service charge, dan tagihan listrik pada waktunya; 
b. menggunakan ruangan sewa sebagai tempat kegiatan usaha sesuai dengan bidang 

usaha Perseroan; 
c. tidak menggunakan ruangan sewa untuk kegiatan yang melawan hukum; 
d. tidak menyimpan, menyebabkan, atau mengizinkan penyimpanan senjata api, 

amunisi, bahan peledak, saltpetre, bensin atau minyak tanah atau bahan bakar 
berbahaya lainnya di Ruangan Sewa; 

e. tidak membuat perubahan terhadap Ruangan Sewa tanpa persetujuan tertulis dari 
ASR, membuat lubang, memasang paku di dinding, pengeboran, memaku kusen, 
aluminium, tidak membuat perubahan apa pun terhadap arsitektur, tidak memasang 
air conditioner atau alat-alat instalasi lainnya; 

f. tidak menggunakan ruang di atas Ruangan Sewa untuk menyimpan hal apa pun; 
g. membebaskan ASR dari segala tuntutan dan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan 

barang milik Perseroan yang disebabkan oleh kebakaran atau pencurian atau sebab 
lainnya; 

h. tidak menyimpan benda dengan berat melebihi 300 kg per meter persegi di Ruangan 
Sewa; 

i. Perseroan tidak berhak untuk menyewakan kembali atau menyerahkan Ruangan 
Sewa baik sebagian atau keseluruhan atau memindahkan atau mengalihkan kepada 
pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis ASR. 
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ASR: 
 
a. setelah pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, ASR atau perwakilannya, 

dengan atau tanpa karyawannya, dengan atau tanpa peralatan, dapat memasukki 
Ruangan Sewa untuk meninjau Ruangan Sewa dan melakukan perbaikan yang 
diperlukan; 
 

b. menjaga atap, saluran utama, pipa dan semua dinding utama Wisma Argo 
Manunggal yang disewakan kepada Perseroan; 

 
c. menyediakan layanan reguler terhadap semua fasilitas yang ada supaya fasilitas 

tersebut dapat bekerja dengan baik; 
 

d. menjaga dan memelihara keamanan, kebersihan semua fasilitas yang dapat 
digunakan bersama dengan penyewa lain; dan 

 
e. ASR harus mengasuransikan Wisma Argo Manunggal dari risiko kebakaran dan 

bentuk bahaya lainnya yang dianggap perlu. 
 

Pengakhiran dan Perpanjangan: 
 
a. jika Perseroan karena alasan apa pun mengakhiri perjanjian sewa secara sepihak, 

atau ASR mengakhiri perjanjian sewa secara sepihak karena kesalahan Perseroan, 
biaya sewa yang telah dibayar akan menjadi hak ASR sebagai ganti rugi kerugian 
untuk pengakhiran perjanjian sewa; 

b. jika perjanjian sewa diakhiri karena Jangka Waktu Sewa telah berakhir, Perseroan 
harus mengembalikan Ruangan Sewa dengan keadaan kosong (tidak ada yang 
menggunakan atau mengendalikannya) kepada ASR paling lambat pada hari dan 
tanggal berakhirnya perjanjian ini, tanpa ASR bertanggung jawab untuk membayar 
ganti kerugian apa pun atau untuk menyediakan akomodasi kepada Perseroan; 

c. dalam hal Perseroan gagal untuk mengembalikan Ruangan Sewa dengan keadaan 
kosong kepada ASR, maka untuk setiap hari kegagalan atau penundaan tersebut, 
Perseroan harus membayar denda kepada ASR sebesar USD 100 per hari, dimulai 
dari hari Perseroan wajib mengembalikan Ruangan Sewa kepada ASR; 

d. Perseroan memiliki kesempatan untuk memperpanjang sewa atas Ruangan Sewa 
dengan jangka waktu, biaya sewa dan syarat yang ditentukan setelahnya melalui 
musyawarah antara Para Pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada ASR paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian sewa. Jika dalam 3 (tiga) bulan 
sebelum perjanjian sewa berakhir tidak ada pemberitahuan, maka sewa tidak akan 
diperpanjang. 
 

Pengalihan: 
 
Jika Perseroan tidak ingin melakukan kegiatan usaha di Ruangan Sewa, ASR harus 
memberikan Perseroan kesempatan untuk memindahkan atau mengalihkan perjanjian 
sewa kepada pihak lain yang harus disetujui terlebih dahulu oleh ASR. Dalam hal 
pengalihan tersebut Perseroan dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5% (dua koma 
lima persen) dari sisa biaya sewa pada saat pengalihan dilakukan. Semua service 
charge, tagihan listrik, biaya parkir dan biaya lainnya yang belum dilunasi, harus dibayar 
oleh Perseroan sampai dengan hari dan tanggal penyerahan kepada pihak lain, 
sedangkan biaya sewa yang telah dibayar di muka termasuk jangka waktu sewa yang 
belum berakhir tidak dikembalikan kepada Perseroan 
 
Denda: 
 
2 ‰ (dua permil) per hari kalender dari jumlah tunggakan, dimulai dari hari Perseroan 
lalai membayar sampai dengan hari Perseroan melunasi sewa sepenuhnya.  
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Hukum yang berlaku: 
 
Hukum Negara Republik Indonesia. 

 
Penyelesaian perselisihan: 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

 
2. Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 20 November 2015 

 
Para Pihak: 
 
a. Perseroan; dan 
b. PT Setyacipta Ekatama (“SE”). 

 
Perseroan dan SE secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara 
sendiri-sendiri sebagai “Pihak”. 
 
Ruang Lingkup Perjanjian: 
 
Perseroan telah setuju untuk menyewa dari SE lahan dan bangunan penyimpanan 
berukuran 67,5 m x 32 m atau total seluas 2.160 m

2
 yang dilengkapi kapasitas listrik ± 

13.200 watt, termasuk lahan parkir di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 
No. 106/Kadujaya, yang terdaftar di bawah nama SE, terletak di Kadujaya, Kecamatan 
Curug, Tangerang atau Jl. Telesonik, Jatake (“Ruangan Sewa”). 
 
Penggunaan Ruangan Sewa: 
 
Perseroan hanya dapat menggunakan Ruangan Sewa sebagai kantor dan gedung untuk 
menyimpan barang yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku. 

 
Hak dan Kewajiban Para Pihak: 
Perseroan: 
 
a. memelihara Ruangan Sewa sebaik-baiknya dengan biaya sendiri, menjaga 

kebersihan, memperbaiki kerusakan, mengganti kaca yang pecah, kunci dan engsel 
dan lampu yang rusak, dinding, atap, kantor pengamanan dan kamar mandi 
(semuanya merupakan kerusakan minor dan bukan force majeure); 

b. memenuhi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku atau akan berlaku yang 
akan ditetapkan oleh instansi yang berwenang terhadap penyewa gudang dan harus 
bertanggung jawab terhadap semua tuntutan, proses hukum dan denda dari instansi 
tersebut terhadap SE yang timbul karena kelalaian Perseroan; 

c. harus bertanggung jawab untuk membayar tagihan listrik, telepon, keamanan, 
kebersihan, biaya untuk perizinan usaha Perseroan dan pungutan lainnya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan. Perseroan dilarang untuk 
mengalihkan tagihan tersebut kepada pihak lain di bawah nama Perseroan, dan jika 
Perseroan gagal untuk membayar tagihan tersebut Perseroan harus menanggung 
semua risiko dan mengembalikan semuanya ke kondisi aslil jika hak langganan listrik 
dicabut; 

d. Perseroan tidak diperbolehkan menyewakan kembali seluruh bagian Ruangan Sewa 
kepada pihak lain kecuali SE memberikan persetujuan tertulis sebelumnya; 

 
SE: 
 
a. wajib membayar seluruh tagihan, pajak atau pungutan terkait Ruangan Sewa, 

termasuk namun tidak terbatas pada PBB yang belum atau akan ditetapkan 
berikutnya; 
 

b. mengasuransikan Ruangan Sewa sehingga dalam hal situasi yang tidak diinginkan 
terjadi, uang asuransi harus digunakan untuk membangun kembali gudang yang 
disewakan; 
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c. memperbolehkan dan memungkinkan Perseroan untuk menguasai secara tenteram 
penggunaan Ruangan Sewa selama Jangka Waktu Sewa; 

 
d. wajib memperbaiki dan menjaga dalam kondisi baik struktur utama dan fondasi, 

eksterior, saluran pembuangan utama, pipa, parit, kawat, dan kabel yang mendukung 
gudang dan termasuk bagian ventilasi, mekanikal, dan listrik dari gudang yang 
disewa; 

 
e. mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG) dari Departemen Perdagangan dan 

mengirimkan salinan TDG kepada Perseroan. 
 

Pengakhiran: 
 
a. perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam 

Perjanjian ini atau jika diakhiri sebelum jangka waktu berakhir oleh SE dan/atau 
Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Untuk pengakhiran 
Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan; 

b. masing-masing Pihak dengan ini mengenyampingkan hak atau kewajiban yang 
mungkin dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
(termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Indonesia) untuk meminta atau mendapatkan persetujuan, perintah, 
keputusan atau putusan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini; 

c. jika perjanjian ini dengan alasan apa pun diakhiri oleh Perseroan sebelum tanggal 
berakhirnya atau perjanjian ini diakhiri oleh SE karena pelanggaran oleh Perseroan 
terhadap ketentuan perjanjian ini, Perseroan tidak berhak untuk menerima bagian 
atau seluruh uang sewa yang telah dibayarkan kepada SE; 

d. setelah pengakhiran perjanjian ini, Perseroan harus mengembalikan seluruh 
Ruangan Sewa dalam keadaan kosong dan terawat dengan baik seperti kondisi 
aslinya pada saat permulaan Jangka Waktu Sewa sesuai dengan kesepakatan, 
beserta dengan kuncinya; 

e. jika pada saat berakhirnya perjanjian ini, Perseroan tidak mengembalikan gudang 
kepada SE, Perseroan dianggap telah melakukan pelanggaran, pelanggaran tersebut 
cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu tanpa dibutuhkan surat peringatan atau 
pemberitahuan kemudian, Perseroan harus membayar denda sebesar Rp 
2.000.000,00 per hari terutang kepada SE segera secara penuh, di mana ketentuan 
ini akan berlaku untuk 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Jangka Waktu 
Sewa; dan 

f. jika perjanjian ini diakhiri oleh SE dengan alasan apa pun sebelum berakhirnya 
perjanjian atau perjanjian diakhiri oleh Perseroan pada setiap saat karena 
pelanggaran oleh SE, SE harus mengembalikan uang sewa kepada Perseroan 
dengan jumlah proporsional untuk sisa Jangka Waktu Sewa, jika SE gagal untuk 
melakukan ketentuan ini, SE dikenakan denda 1 per mil dari jumlah tersebut per hari 
penundaan yang dihitung dari hari perjanjian ini diakhiri.  

 
Pengalihan: 
 
SE diwajibkan untuk memberitahukan Perseroan paling lambat 90 hari jika SE 
bermaksud untuk mengalihkan atau menjual Ruangan Sewa dan seluruh syarat dan 
ketentuan perjanjian ini akan tetap berlaku kepada penerus haknya. 
 
Hukum yang Berlaku: 
 
Hukum Negara Republik Indonesia. 

 
Penyelesaian Perselisihan: 
 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 
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d. Perjanjian dengan Pemasok 
 

1. Trading Terms Agreement antara Perseroan dengan PT L’oreal Indonesia 
 

Para Pihak: 

 

a. Perseroan; dan 
b. PT L’oreal Indonesia (“Pemasok”). 

 
Perseroan dan Pemasok secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan 
secara sendiri-sendiri sebagai “Pihak”. 

 

Maksud dan Tujuan: 

 

Dalam perjanjian ini, Pemasok sepakat untuk memasok barang dagangan kepada 

Perseroan dengan pola kerja sama beli putus (direct supplier). Ketentuan dan syarat-

syarat lebih rincian mengenai pemesanan barang-barang akan dimuat di dalam 

purchase order (pesanan pembelian atau “PO”) yang akan diserahkan oleh Perseroan 

kepada Pemasok. 

 

Jangka Waktu: 

 

Semua ketentuan dalam perjanjian berlaku sejak tanggal efektif perjanjian yang 

ditetapkan dalam perjanjian ini dan akan tetap berlaku hingga diganti atau diubah 

dengan persetujuan bersama antara Para Pihak. 

 
Harga Pembelian: 

 

Harga dari produk-produk akan ditetapkan dalam PO, setelah diterimanya tagihan sah 

dari Pemasok (atau setelah diterimanya produk-produk mana yang lebih akhir), kecuali 

jika Perseroan mengajukan keberatan dengan itikad baik. Tidak akan ada kenaikan 

harga yang dibuat tanpa pemberitahuan 2 (dua) minggu sebelumnya serta dengan 

persetujuan tertulis dari Perseroan. Semua tarif/harga belum termasuk PPN. 

Pendapatan yang berkaitan dengan pembelian akan dihitung berdasarkan harga 

produksi sebelum PPN. Kemudian pendapatan yang dihasilkan akan dikenai PPN. 

 
Hak dan Kewajiban: 
 

Hak dan Kewajiban Pemasok: 

 

a. Pemasok wajib membayar jumlah uang yang terhutang kepada Watsons dengan 
cek dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan, apabila 
rekening Pemasok menghasilkan saldo debet; 

 

b. Pemasok akan mengambil barang-barang yang kualitasnya tidak layak jual, barang 
persediaan eks-promosi dan produk-produk kadaluwarsa yang dikembalikan oleh 
Perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan 
disampaikan oleh Perseroan bahwa barang-barang itu siap untuk diambil. 
Pengembalian uang penuh atas barang-barang tersebut akan dikurangkan dari 
rekening Pemasok (jika terdapat saldo yang cukup) atau melalui cek (jika tidak ada 
atau tidak cukup saldo yang dapat dibayarkan); 
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c. Pemasok wajib mengirimkan produk-produk ke lokasi, pada tanggal yang 
disebutkan dalam PO atau yang ditetapkan oleh Perseroan. Hak milik penuh dan 
tanpa pembatasan, berikut dengan risiko, atas produk-produk akan beralih kepada 
Perseroan; 

 

d. Pemasok akan bertanggung jawab atas seluruh biaya, kerugian, kehilangan dan 
tuntutan, termasuk biaya pengiklanan, penarikan dan pemusnahan barang jika 
Perseroan diwajibkan oleh undang-undang atau secara wajar dipandang perlu 
untuk melakukan tindakan-tindakan guna mencegah kerugian sehubungan dengan 
pelanggaran jaminan tersebut di atas, misalnya meminta pengembalian barang 
(oleh para pembeli); 

 

e. Pemasok bertanggung jawab atas dan wajib segera memberi ganti rugi 
sepenuhnya kepada Watsons terhadap semua biaya, kerugian, kehilangan dan 
tuntutan (termasuk namun tidak terbatas pada harga pembelian barang, biaya 
untuk pemusnahan barang-barang dan imbalan jasa hukum) yang mungkin diderita 
oleh Perseroan sebagai akibat dari tuntutan/pernyataan bahwa barang-barang 
yang akan dipasok, termasuk pemberian label dan pengemasan adalah cacat atau 
melanggar suatu undang-undang atau peraturan atau hak paten, hak cipta, merek 
dagang atau jasa, desain terdaftar atau hak kekayaan intelektual lainnya semacam 
itu dari suatu pihak ketiga; dan 

 

f. Pemasok wajib dan akan mewajibkan para agennya, direktur, karyawan, pejabat 
serta sub-kontraktornya untuk (i) mematuhi semua ketentuan undang-undang, 
peraturan, aturan tata-terbit dan sanksi-sanksi yang berkenaan dengan anti suap 
dan anti-korupsi, (ii) tidak melakukan suatu kegiatan, praktik atau perbuatan yang 
akan merupakan suatu pelanggaran berdasarkan undang-undang anti suap, (iii) 
memiliki dan mengadakan, di sepanjang masa pemasokan, kebijakan-kebijakan 
serta prosedur-prosedur yang memadai untuk memastikan adanya kepatuhan 
terhadap undang-undang anti suap. 

 

Hak dan Kewajiban Perseroan: 
 

Perseroan berhak mengurangkan jumlah uang yang terhutang kepada Perseroan 

berdasarkan Perjanjian ini. Uang yang harus dibayarkan kepada Perseroan terdiri atas 

uang bantuan darurat tambahan yang disepakati tersendiri secara tertulis dengan 

Pemasok serta pengembalian uang atas pengembalian barang kepada Pemasok, dari 

jumlah yang wajib dibayarkan kepada Pemasok. 

 

Pengalihan: 

 

Jika terdapat perubahan nama Pemasok, perubahan pemilikan atau badan hukum, 

maka pemasok yang semula perlu menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang masih 

terhutang lebih dulu sebelum mengubah/mengalihkan pemasokan kepada 

vendor/penjual baru. Dengan tidak mengurangi hak Perseroan berdasarkan hukum 

untuk mengajukan tuntutan terhadap Pemasok yang semula, jika Pemasok tidak 

menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang masih terhutang dalam waktu 30 (tiga puluh) 

hari atau jangka waktu lain yang disepakati, maka kewajiban-kewajiban tersebut akan 

diserap/ditanggung oleh vendor yang baru. 

 

Pengakhiran: 

 

Tidak diatur. 
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Hukum yang Berlaku: 
 
Tidak diatur. 

 
Penyelesaian Perselisihan: 
Tidak diatur. 
 

Seperti dengan Trading Terms Agreement antara Perseroan dengan PT L’oreal Indonesia, 

Perseroan juga telah menandatangani trading terms agreement dengan pemasok-pemasok 

lainnya dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan trading terms di atas.  

 

Berikut adalah daftar 10 (sepuluh) Pemasok teratas Perseroan (termasuk PT L’oreal Indonesia) 

yang telah disusun berdasarkan nilai transaksi yang memiliki ketentuan trading terms yang sama 

dengan yang telah diungkapkan di atas sepanjang tahun 2015 dan dengan menggunakan metode 

Stock Keeping Unit (“SKU”), yaitu menjumlahkan SKU dari pemasok yang sama: 

 
No. Pemasok 

1. PT L’oreal Indonesia 

2. PT Unilever Indonesia Tbk 

3. PT Anugerah Pharmindo Lestari* 

4. PT Nirwana Lestari* 

5. PT Catur Sentosa Adiprana Tbk* 

6. PT Parit Padang Global* 

7. PT Tiga Raksa Satria Tbk* 

8. PT Enseval Putera Megatrading* 

9. PT Mensa Bina Sukses (Mentholatum)* 

10. PT Eres Revco 

Keterangan: 
*) Pemasok Perseroan yang berupa perusahaan distribusi. 
 

f. Perjanjian Sewa Gerai 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian sewa gerai 
dengan pihak ketiga untuk setiap gerai, sebagaimana diterangkan di bawah ini. Adapun seluruh 
perjanjian sewa gerai untuk setiap gerai antara Perseroan dengan pemilik lahan masih berlaku 
sampai dengan tanggal Prospektus ini dan untuk jangka waktu yang bersifat variatif sampai 
dengan tahun 2021. 

No Nama Gerai Dokumen Yang Menyewakan 

 
Luas gerai 

(m
2
) 

 

Penyelesaian 
Sengketa 

1 
Mall Kelapa 
Gading 

Perjanjian Sewa Menyewa No. 
011/Ground.FL/MKG-III/PSM/III/2016 
tanggal 16 Maret 2016 
 

PT Summarecon Agung 
Tbk 

274,20 

 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara 

2 Pondok Indah Mall 
Perjanjian Sewa No. 
161/SM/MK/III/2006 tanggal 2 Maret 
2006  

PT Metropolitan 
Kentjana Tbk 

± 650,92 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan  

3 Mall Citra Land 
Perjanjian Sewa No. C/I-
28EF/PSW_WTS/HE/11-16 tanggal 23 
Juni 2011 

PT Ciputra Sentra 318,80 
Indonesian National 
Arbitration Board 
(BANI) 

4 
Sumarecon Mall 
Serpong 2 

Perjanjian Sewa No. 012/GR.FL/SMS 
II/PSM/VI/11 tanggal 10 Mei 2011  

PT Lestari Mahadibya ± 276,20 
Pengadilan Negeri 
Tangerang 

5 Mall Margo City 
Perjanjian Sewa No. 
PDP.001/MC/PSM/0248 tanggal 28 
September 2011 

PT Puri Dibya Property 287 
Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia 
(BANI) 

6 Mall Kasablanka 
Perjanjian Sewa No. 283/PSM-
KK/V/2012 tanggal 3 Mei 2012  

PT Elite Prima Hutama  ± 226 
Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia 
(BANI) 
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No Nama Gerai Dokumen Yang Menyewakan 

 
Luas gerai 

(m
2
) 

 

Penyelesaian 
Sengketa 

7 Mall Artha Gading 
Perjanjian Sewa No. 0067/PSM-
MAG/09/2012 tanggal 12 September 
2012 

PT Swadaya 
Panduartha 

168 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara 

8 
Pondok Gede 
Plaza 2 

Perjanjian Sewa No. 
06/LGL/BKMJ/VIII/2012  

PT Budikencana 
Megahjaya 

±171,75 
Pengadilan Negeri 
Bekasi 

9 Mall Kalibata 
Perjanjian Sewa No. 514/I/TB-
PSW/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 

PT Tribandhawa 
Binasarana 

159,13 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan  

10 Buaran Plaza 
Perjanjian Sewa No. 051/PB/WS/X/2012 
tanggal 29 Oktober 2012 

PT Tri Reka Handayani 175,56 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur 

11 Kramat Jati Indah 
Perjanjian Sewa No. 078/PSM-
KJIP/WTS/LG/XI/2012 tanggal 23 
November 2012 

PT Benteng Teguh 
Perkasa 

152,29 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur 

12 Lokasari Square 
Perjanjian Sewa No. 155/Makrt-
GSP/FNB-10/XI/2012 tanggal 5 
November 2012 

PT Gemini Sinar 
Perkasa 

171,2 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat 

13 
Lippo Kemang 
Village 

Perjanjian Sewa No. 185/PSM-
LMK/GRS-WS/I/13 tanggal 18 Januari 
2013  

PT Gelora Raya 
Semesta 

152,41 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan 

14 
Mall Matahari 
Daan Mogot 

Perjanjian Sewa No. 
PJJ/FSP/213/I/2013 tanggal 24 Mei 
2012  

PT Fajar Surya Perkasa 177,18 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat 

15 Balekota 
Perjanjian Sewa No. Ref. 
008/LA/BK(The Hu6)/VI/15 tanggal 15 
Juni 2015 

PT Paramita Bangun 
Persada 

± 122 
Pengadilan Negeri 
Tangerang 

16 Pacific Place 
Perjanjian Sewa No. 
411/PPM/LA/II/2013 tanggal 28 Februari 
2013 

PT Pacific Place Jakarta 155,28 
Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia 
(BANI) 

17 Plaza Cibubur 
Perjanjian Sewa No. 032/PSM-
PC/SDI/XI/13 tanggal 6 November 2013 

PT Surya Dwi Inti 140,74 
Pengadilan Negeri 
Bekasi 

18 
Mega Bekasi 
Hypermall 

Perjanjian Sewa No. 022/LA-
PROP/MBH-BKS/III-2013 tanggal 18 
Maret 2013 

PT MBH Property 150 
Pengadilan Negeri 
Bekasi 

19 Living World 
Perjanjian Sewa No. 
146/LWAS/PSM/IV/2013 tanggal 15 
April 2013 

PT Kawan Lama 
Sejahtera 

153,79 
BANI 
Pengadilan Negeri 
Tangerang 

20 Festival City Link 
Perjanjian Sewa No. 330/LGL-
BSP/PSM/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 

PT Brilliant Sakti 
Persada 

132,83 
Pengadilan Negeri 
Bandung 

21 Cihampelas Walk 
Perjanjian Sewa No. 011/Cihampelas 
Walk/SPSM/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 

PT Karya Abadi 
Samarga 

187,2 
Klas IA Pengadilan 
Negeri Bandung 

22 
Bintaro Jaya 
Xchange 

Perjanjian Sewa No. 062/PS/MKT-
BXc/JRP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 

PT Jaya Real Property 
Tbk 

255,30 
Pengadilan Negeri 
Tangerang 

23 
Summarecon Mall 
Bekasi 

Perjanjian Sewa No. 
038/Gr.FL/SMB/PSM/VI/2013 tanggal 7 
Juni 2013 

PT Makmur Orient Jaya 208,62 
Pengadilan Negeri 
Bekasi 

24 
Cipinang Indah 
Mall 

Perjanjian Sewa No. 
026/SKSM/MCI/VII/13 tanggal 8 Juli 
2013 

PT Inti Utama Dharma  163,91 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur 

25 
Mall Ciputra 
CitraGran Cibubur 

Perjanjian Sewa No. 076/PSW-
SBM/WT/S/VII/2013 tanggal 17 Juli 
2013 

PT Sinar Bahana Mulya 85,63 
Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia 
(BANI) 

26 
Grand 
Metropolitan Mall 
 

Perjanjian Sewa No. 
092/ML/MKT/GN.WS/VII/2013 tanggal 1 
Juli 2013 
  

PT Metropolitan Land 
Tbk 

±450 
Pengadilan Negeri 
Bekasi 

27 Mall Cijantung 
Perjanjian Sewa No. 091/KP-
PSM/LEG/XI/2013 tanggal 25 November 
2013 

PT Kobame Propertindo 120 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur 

28 Supermall Cilegon 
Perjanjian Sewa No. 009/Perj.SM-
DI/CLG-GPM/III/2013 tanggal 28 Maret 
2014 

PT Griyapesona Mentari  160 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat 

29 
Cinere Bellevue 
Mall 

Perjanjian Sewa No. 008/MPI-CBM/CD-
194/XI/14 tanggal 29 Januari 2016. 

PT Mega 
Pasanggarahan Indah 

148 
Pengadilan Negeri 
Depok  

30 Cibinong City Mall 
Perjanjian Sewa No. 098/PWP-
PSM/CCM/XI/14 tanggal 1 November 
2014 

PT Puri Wahid Pratama 210,75 
Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia 
(BANI) 

31 
Grand Galaxy 
Park 

Perjanjian Sewa No. 
058/LA/GGP/IX/2013 tanggal 19 
September 2013  

PT Bangun Jaga Karsa ± 257 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara 

32 Botani Square 
Perjanjian Sewa No. 038/SM-
1/BAC/IX/2014 tanggal 19 September 
2014 

PT Bogor Anggana 
Cendekia  

168,01 Tidak diatur 
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No Nama Gerai Dokumen Yang Menyewakan 

 
Luas gerai 

(m
2
) 

 

Penyelesaian 
Sengketa 

33 Bogor Trade Mall 
Perjanjian Sewa No. 
13/SKP/BGR/VIII/2014 tanggal 11 
Februari 2014. 

PT Sinar Kharisma 
Padajajaran 

± 175,27 
Pengadilan Negeri 
Bogor 

34 Solo Square 
Perjanjian Sewa No. 007/SPSM-
SQ/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 

PT Solo Indah Dinamika 71,28 
Pengadilan Negeri 
Yogyakarta  

35 
DP Mall 
Semarang 

Perjanjian Sewa No. LD/G/18-21 tanggal 
12 Maret 2014 

PT Wijaya Pratama 
Raya 

134 
Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia 
(BANI) 

36 
Solo Paragon 
 

Perjanjian Sewa No. 008/SGP-
LGL/PSM/IV/2014 tanggal 16 April 2014 

PT Sunindo Gapura 
Prima 

±177,3 
Pengadilan Negeri 
Surakarta 

37 
Supermall 
Sukabumi 

Perjanjian Sewa No. 
018/Perj.SM.Watson.SMI/GPM/XI/2015 
tanggal 12 November 2015 

PT Griyapesona Mentari 130 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat 

38 Pluit Village 
Perjanjian Sewa No. 014/PSM-
PV/WTN/N/IV/2014 tanggal 28 April 
2014 

PT Duta Wisata Loka  186,07 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara 

39 Plaza Semanggi 
Perjanjian Sewa No. 051/PSM-
TPS/PPCMA/LG/N/III/14 tanggal 6 Maret 
2014 

PT Primatama Nusa 
Indah 

124,16 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan 

40 
Lippo Mall Puri 
(St. Moritz) 

Perjanjian Sewa No. 195/PSM-
LMP/APM-WTS/N/IV/14 tanggal 24 April 
2014 

PT Adijaya Pratama 
Mandiri 

201,48 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat 

41 Pejaten Village 
Perjanjian Sewa No. 029/PSM-
PJV/WPC/N/V/14 tanggal 7 Mei 2014 

PT Panca Permata 
Pejaten 

293,10 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan 

42 
Grand Indonesia 
(East Mall) 

Perjanjian Sewa No. 081/LGL-
GI.M/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 

PT Grand Indonesia 239 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat 

43 Grage City Mall 
Perjanjian Sewa No078/SP-
GCM/09/2014  tanggal 12 September 
2014 

PT Multipratama 
Indahraya 

± 174 
Pengadilan Negeri 
South Jakarta 
Selatan 

44 
Cirebon 
Superblock 

Perjanjian Sewa No. 021/PSM/CSBMall 
– WATSONS/III/2015 tanggal 10 Maret 
2015  

PT Karya Bersama 
Takarob dan PT Tunas 
Mitra Usaha 

228 
Pengadilan Negeri 
Cirebon 

45 
New Supermall 
Karawaci 
 

Perjanjian Sewa tanggal 1 Desember 
2006 telah diamend dengan Perjanjian 
Sewa No. 598/Lgl-Watson-Amend 
Relocation/Xii-14 tanggal 15 Desember 
2014 

PT Supermal Karawaci 
117,80 and 
94,50 

Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia 
(BANI) 

46 
Mall Alam Sutera 
 

Perjanjian Sewa Menyewa No. 
040/LA/MAS/XII/2015 tanggal 15 
Desember 2015 
  

PT Alam Sutera Realty 
Tbk 

± 181,24 Tidak diatur  

47 Mall of Indonesia  
Letter of Intent No. 027/MOI-MJS/LOI-
NT/RA/III/16 tanggal 11 Maret 2016  

PT Makmur Jaya Serasi  201,65  Tidak diatur 

 
I. ASET  
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa tanah 
dan bangunan. Perseroan memiliki aset tetap berupa prasarana dan peralatan kantor dan gerai.  
 

J. ASURANSI 
 
Berikut ini adalah keterangan mengenai asuransi Perseroan:  
 

NO. NO. POLIS PENANGGUNG OBYEK PERTANGGUNGAN RISIKO YANG DIJAMIN NILAI PERTANGGUNGAN 

1. Money 
Insurance 
Policy No. 29-
00-15-050166 
tanggal 11 
Desember 2015 
 
Berlaku sejak 
tanggal 31 
Desember 2015 
sampai dengan 
tanggal 31 
Desember 2016 

PT Asuransi 
Central Asia 

1. Uang di dalam brankas (CIS), Uang di 
dalam brankas merupakan uang yang 
disimpan dalam brankas atau ruang 
yang kuat yang berlokasi di tempat 
Perseroan sesuai dengan spesifikasi 
yang ditentukan 

2. Uang dalam Pengiriman (CIT), termasuk 
dengan atau oleh sepeda motor, 
merupakan uang dalam pengiriman, 
pengawasan, penjagaan atau kendali 
dari karyawan Perseroan yang 
berwenang untuk upah, gaji, dan 
sebagainya dari saat uang tersebut 
diterima oleh karyawan Perseroan yang 
berwenang untuk dibawa ke kantor 
bank, klien, supplier, atau Perseroan. 

Kerugian atau 
kerusakan yang 
disebabkan oleh 
pencurian dengan 
dan/atau tanpa 
indikasi masuk secara 
paksa yang terlihat ke 
dalam tempat 
penyimpanan uang 
sebagai akibat dari 
pencurian atau 
perampokan dengan 
atau tanpa kekerasan. 

USD 5.308.897 
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NO. NO. POLIS PENANGGUNG OBYEK PERTANGGUNGAN RISIKO YANG DIJAMIN NILAI PERTANGGUNGAN 

2. Marine Cargo 
Open Policy No. 
MOP002016002
0 tanggal 10 
Februari 2016 
 
Berlaku sejak 
tanggal 1 
Januari 2016 
sampai dengan 
tanggal 31 
Desember 2016 

PT Asuransi 
Central Asia 

Barang dan/atau barang dagangan yang 
sesuai dengan bidang usaha Perseroan 
termasuk bagian, suku cadang dan peralatan 
tambahannya,  pekerjaan yang sedang 
berlangsung dan barang yang 
diperdagangkan, exhibition risks, mesin dalam 
proses pengiriman, dan properti dari Perseroan 
atau pihak yang mana Perseroan 
bertanggungjawab secara kontraktual atau 
lainnya. 
 

Semua risiko kerugian 
atau kerusakan 
termasuk karena 
sebab apapun, kecuali 
karena klausul 
pengecualian 

a. HKD 30.000.000 
maksimal satu 
pengangkutan, 
lokasi atau 
kerugian dalam 
kegiatan 
pengiriman biasa; 

b. HKD 100.000 
maksimal satu 
pengangkutan, 
lokasi, atau 
kerugian dalam 
kegiatan 
pengangkutan 
biasa terkait 
dengan kapal tanpa 
kelas; 

c. HKD 8.000.000 
maksimal satu 
lokasi atau 
kerugian terkait 
exhibition risks 

 

3. General Liability 
Automobile 
Policy No. 
0301005648 
tanggal 29 
Januari 2016 
 
Berlaku sejak 
tanggal 1 
Januari 2016 
sampai dengan 
tanggal 31 
Desember 2016 
 

PT AIG 
Insurance 
Indonesia 

Properti berwujud dan cidera terhadap badan  Cidera terhadap 
badan (termasuk 
sakit, penyakit yang 
timbul selama periode 
polis dan kematian 
yang timbul dari sakit 
serta penyakit 
tersebut), dan 
kerusakan terhadap 
properti 
 

Rp 13.793.200.000 

4. Industrial All 
Risk Insurance 
Policy No.  
DF4150015500
0101-000 
tanggal 24 
Februari 2016 
 
Berlaku sejak 
tanggal 1 
Januari 2016 
sampai dengan 
tanggal 1 
Januari 2017 
 

PT Asuransi 
MSIG 
Indonesia 

Laba Kotor, Pendapatan Kotor, Standing 
Charge, dan Piutang Sewa 

Kerugian yang timbul 
akibat gangguan 
terhadap kegiatan 
usaha Perseroan 
yang terjadi di tempat 
Perseroan  

Rp 142.572.644.950,96 

5. Industrial All 
Risk Insurance 
Policy No. 
DF4150015600
0101-000 
tanggal 24 
Februari 2016 
 
Berlaku sejak 
tanggal 1 
Januari 2016 
sampai dengan 
tanggal 1 
Januari 2017 

PT Asuransi 
MSIG 
Indonesia 

Properti sebagaimana tercantum dalam 
lampiran polis 

Kerugian atas 
bangunan termasuk 
fondasi dan isinya, 
mesin, barang 
persediaan dagangan 
termasuk bahan 
mentah, barang 
setengah jadi, barang 
jadi dan barang 
dagangan yang terkait 
kegiatan usaha 
Perseroan yang tidak 
dalam kegiatan 
pengiriman biasa 
tetapi tidak termasuk 
properti yang lebih 
khusus diasuansikan 
di bawah “All Risk 
Transit Policy” dan 
polis apapun lainnya 
 

Rp 95.422.484.522,00 

6. Indonesian 
Earthquake 
Standard Policy 
No. 
DF2150006600
01-01 tanggal 
24 Februari 

PT Asuransi 
MSIG 
Indonesia 

Properti sebagaimana tercantum di lampiran 
polis 

Kerugian atau 
kerusakan terhadap 
properti yang 
diasuransikan yang 
secara langsung 
disebabkan oleh 
gempa bumi, letusan 

Rp 142.572.644.951,00 
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2. an 

3.  an  

4. bul 6 

5.  

6. 0 

NO. NO. POLIS PENANGGUNG OBYEK PERTANGGUNGAN RISIKO YANG DIJAMIN NILAI PERTANGGUNGAN 

2016  
 
Berlaku sejak 
tanggal 1 
Januari 2016 
sampai dengan 
tanggal 1 
Januari 2017 
 

gunung api, 
kebakaran dan 
ledakan yang terjadi 
setelah gempa bumi 
dan/atau letusan 
gunung api dan 
tsunami 

7. Indonesian 
Earthquake 
Standard Policy 
No. 
DF2150006700
01-01 tanggal  
24 Februari 

2016  
 
 
Berlaku sejak 
tanggal 1 
Januari 2016 
sampai dengan 
tanggal 1 
Januari 2017 
 

PT Asuransi 
MSIG 
Indonesia 

Properti sebagaimana tercantum di lampiran 
polis 

Kerugian atau 
kerusakan terhadap 
properti yang 
diasuransikan yang 
secara langsung 
disebabkan oleh 
gempa bumi, letusan 

gunung api, 
kebakaran dan 
ledakan yang terjadi 
setelah gempa bumi 
dan/atau letusan 
gunung api dan 
tsunami 

Rp 95.422.484.522,00 

 
Manajemen Perseroan memiliki keyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi pada saat ini telah 
memadai untuk melindungi aset Perseroan. 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan 
perusahaan asuransi. 
 
K. KEKAYAAN INTELEKTUAL  
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki hak kekayaan intelektual. 
Namun demikian, berdasarkan Amended and Restated ASW Trade Mark License Agreement tanggal 
3 November 2015 antara Perseroan dan A.S. Watson, Perseroan memiliki hak untuk menggunakan 
merek “Watsons” secara eksklusif di wilayah Indonesia. Jangka waktu untuk menggunakan merek 
“Watsons” adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 1 Januari 2015 dan dapat diperpanjang secara 
otomatis untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya. 
 
Merek-merek tersebut dimiliki oleh A.S. Watson dan didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.  

 
L. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKTUR DAN KOMISARIS 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta masing-masing anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar 
pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/ atau perselisihan lain di lembaga peradilan 
dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan admininstratif 
dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban 
perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial 
atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang 
dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/ atau kelangsungan usaha 
Perseroan atau yang dapat mengganggu kelangsungan proses Penawaran Umum Perdana Saham 
Perseroan. 
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VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN  
 

 
A. UMUM 

 
Perseroan bergerak dalam kegiatan perdagangan produk kesehatan dan kecantikan di Indonesia. 
Perseroan berdiri pada tahun 2005 dan selama 3 (tiga) tahun terakhir, gerai perseroan memiliki 
pertumbuhan CAGR sebesar 56,5% dari 12 (dua belas) gerai di tahun 2012 menjadi 46 (empat puluh 
enam) gerai pada bulan Desember 2015. Selama 1 (satu) tahun terakhir, berdasarkan nilai penjualan, 
total penjualan Perseroan tumbuh sebesar 18%, dibandingkan dengan pertumbuhan pasar sebesar 
10,2% (sumber: Nielsen, Desember 2015).  
 
Perseroan merupakan pemegang lisensi tunggal dan eksklusif merek Watsons di Indonesia. Pemberi 
lisensi, A.S. Watson adalah retailer produk kecantikan dan kesehatan terbesar di Asia dan Eropa. 
A.S. Watson melalui Watsons, mengoperasikan lebih dari 5.200 gerai dan lebih dari 1.300 apotek di 
12 pasar di Asia dan Eropa (sumber:  http://www.aswatson.com/our-portfolio/health-beauty/watsons/, 
2015). Sejak tahun 2009, Watsons adalah merek apotek/gerai obat No. 1 di Asia dan mendapatkan 
penghargaan “Asia’s Top 1,000 Brands” survey 2015 yang diselenggarakan oleh Campaign Asia-
Pacific (sumber: http://www.aswatson.com/our-portfolio/health-beauty/watsons/, 2015). Perseroan 
juga mendapatkan dukungan pemasaran, teknis dan saran dari A.S. Watson mulai dari bimbingan 
teknis mengenai tata letak/desain gerai, proses dan prosedur distribusi, ekspansi gerai, perencanaan 
keuangan, teknik dan media pemasaran, proses brand positioning dan merchandising. Perseroan 
sudah melakukan diversifikasi atas pendapatan Perseroan lainnya yang tidak berasal dari lisensi 
merek Watsons dengan menjual produk-produk dari pemasok lain dan beroperasi dibawah lisensi 
merek selain Watsons. 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 47 (empat puluh tujuh) gerai yang 
terletak di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan keseluruhan luas gerai sekitar 
8.900 m2 dan didukung oleh 1 (satu) gudang dengan luas bruto 2.160 m2. Sejalan dengan brand 
positioning Perseroan, sebagian besar gerai terletak di pusat perbelanjaan yang dikelilingi oleh 
daerah pemukiman dengan kepadatan tinggi dan mudah diakses oleh konsumen. Perseroan telah 
mendirikan gerai keberadaannya di pusat perbelanjaan yang banyak menjadi tujuan masyarakat 
(destination shopping malls) seperti Pacific Place, Grand Indonesia dan Pondok Indah Mall serta 
pusat perbelanjaan yang dikelilingi oleh daerah pemukiman (neighborhood shopping malls). 
 
Perseroan menawarkan berbagai produk berkualitas dengan harga yang kompetitif, meliputi personal 
care, perawatan kulit, produk kesehatan, kosmetik, parfum, produk bayi dan general merchandise. 
Perseroan menjual sejumlah produk internasional seperti L’Oreal, Revlon, dan Maybelline (perawatan 
kulit dan kosmetik), Unilever, dan P&G (personal care), Natural Nutrindo dan Radiant Sentral Nutrindo 
(kesehatan) serta beragam produk dengan kualitas eksklusif OBE. Perseroan juga menawarkan 
penebusan resep dan obat-obatan.  
 
Perseroan sudah melakukan diversifikasi atas pendapatan Perseroan lainnya yang tidak berasal dari 
lisensi merek Watsons dengan menjual produk-produk dari pemasok lain yang tidak bergantung pada 
perjanjian lisensi merek dagang dan beroperasi di bawah lisensi merek selain Watsons. 
 
Perseroan memberikan pengalaman belanja kepada konsumen melalui desain gerai yang inovatif, 
harga yang kompetitif melalui promosi mingguan dan layanan nilai tambah yang didukung oleh staf 
yang ramah dan berpengalaman. Perseroan juga telah membentuk kemitraan dengan berbagai bank 
di mana konsumentanpa  akan mendapatkan potongan harga apabila pembayaran dilakukan dengan 
kartu bank tertentu. Program kemitraan non-merchandise lainnya termasuk program voucher dengan 
provider telekomunikasi dan retailers lainnya. Untuk konsep gerai yang inovatif, Perseroan menerima 
Shoppers-Insight Indonesia Service Quality Award 2013.  
 
Perseroan percaya bahwa branding Perseroan, ragam produk yang ditawarkan, harga dan lokasi 
gerai beserta insentif dan nilai tambah lainnya yang diberikan kepada konsumen dan dukungan dari 
A.S. Watson Group menjadikan Perseroan lebih unggul dibanding para pesaingnya.  
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B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERSEROAN 
 
Perseroan telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak dibukanya gerai 
pertama di Jakarta pada tahun 2005. Di bawah ini merupakan sejarah singkat dan kejadian penting 
dalam perjalanan kegiatan usaha Perseroan: 
 

 2005 :  Perseroan berdiri 

 2006 : Perseroan memiliki 4 (empat) gerai yang beroperasi 

 2012 : Perseroan memiliki 12 (dua belas) gerai yang beroperasi dengan pendapatan 
bersih lebih dari Rp75 miliar 

 2014 : Ekspansi oleh Perseroan ke Jawa Tengah dengan pendapatan bersih lebih dari 
Rp150 miliar 

 2015 :  Perseroan memiliki 46 (empat puluh enam) gerai yang beroperasi dengan 
pendapatan bersih lebih dari Rp190 miliar 

 

C. KEUNGGULAN KOMPETITIF 
 
Dalam menghadapi persaingan, Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang 
membedakan Perseroan dengan para pesaingnya. Keunggulan kompetitif ini mendorong 
pertumbuhan penjualan Perseroan sebesar 2 kali dari pertumbuhan pasar. Sejak 2010, Perseroan 
terus mencatat pertumbuhan dua digit di semua kategori termasuk diantaranya kesehatan, personal 
care, perawatan kecantikan dan kosmetik.  
 
Pertumbuhan penjualan berdasarkan kategori selama 2010 – 2015 adalah sebagai berikut:  
 

(dalam jutaanRupiah, kecuali untuk persentase) 

No. 

Penjualan 
berdasarkan 

kategori 
produk 

31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

Pendapatan  % Pendapatan  % Pendapatan  % Pendapatan  % Pendapatan  % 

1. Kesehatan 42.582 22,1 41.359 25,3% 30.336 24,4% 18.294 23,2% 13.862 21,7% 

2. Personal Care 59.948 31,2 50.988 31,2% 40.440 32,5% 27.587 35,0% 20.308 33,1% 

3. 
Perawatan 
Kulit 

38.060 19,8 33.995 20,8% 26.720 21,5% 17.018 21,6% 13.043 21,9% 

4. Kosmetik 25.519 13,3 22.817 14,0% 14.953 12,0% 9.202 11,7% 9.299 15,7% 

5. Lain-lain 26.307 13,7 14.219 8,7% 11.933 9,6% 6.668 8,5% 4.508 7,6% 

 
Total 192.415 100,0% 163.378 100,0% 124.382 100,0% 78.770 100,0% 60.850 100,0% 

   
Beberapa dari keunggulan kompetitif ini adalah sebagai berikut: 
 
Kekuatan Merek dan Hubungan dengan Pemasok 
 
Merek "Watsons" adalah salah satu merek H&B terdepan dan terkemuka di Asia dan Eropa yang 
beroperasi di 12 (dua belas) pasar di Asia dan Eropa. Hubungan antara Perseroan dengan merek 
“Watsons” memberikan pengakuan positif yang instan dari para pelanggan karena reputasi Watsons 
sebagai merek yang handal, terpercaya dan premium di seluruh Asia (sumber: www.aswatson.com). 
Berbagai jenis produk A-brand dan kualitas eksklusif produk OBE yang ditawarkan oleh Watsons 
dengan harga yang kompetitif sangat menarik bagi individual dan keluarga, dari remaja sampai 
dengan orang tua, kelas menengah sampai dengan menengah keatas yang tumbuh seiring dengan 
urbanisasi, terutama konsumen wanita yang peduli akan kecantikan dan kualitas produk. Strategi 
Perseroan dalam menawarkan beraneka ragam A-brand dan kualitas eksklusif produk OBE 
meningkatkan loyalitas konsumen dan sebagai hasilnya akan menghasilkan marjin keuntungan yang 
lebih tinggi.   
 
Perseroan juga mendapatkan dukungan pemasaran, teknis dan saran dari A.S. Watson Group mulai 
dari bimbingan teknis mengenai tata letak/desain gerai, proses dan prosedur distribusi, ekspansi 
gerai, perencanaan keuangan, teknik dan media pemasaran, proses brand positioning dan 
merchandising.  
 
Melalui merek Watsons yang terdepan dan terpercaya serta tim pemasok yang berpengalaman, 
Perseroan telah membentuk hubungan jangka panjang dengan pemasok, terutama  pemasok merek 
internasional. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk menegosiasikan persyaratan perdagangan 
yang menguntungkan dan mendapatkan produk yang lebih beragam. Perseroan juga memperoleh 
eksklusifitas produk selama jangka waktu tertentu dengan produk-produk baru tertentu yang 
diluncurkan oleh pemasok. Pemasok Perseroan juga turut berkontribusi dalam acara-acara promosi 
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yang diselenggarakan oleh Perseroan sehingga dapat mengurangi biaya pemasaran Perseroan dan 
menyediakan tenaga penjual untuk ditempatkan di gerai Perseroan.  
 
Konsep Gerai yang Inovatif dan Rencana Pengembangan Gerai Perseroan 
 
Perseroan percaya bahwa salah satu faktor kunci yang membuat Perseroan mampu untuk meraih 
posisi pasar terdepan seperti pengenalan konsep inovatif termasuk gerai yang memberikan 
pengalaman berbelanja experiential, tampilan produk dikelompokkan berdasarkan karakter/jenis 
produk, penempatan produk promo, dan OBE display adalah faktor kunci keberhasilan Perseroan. 
Sebagai contoh, Perseroan memperkenalkan konsep tampilan bergaya pameran, di mana tampilan 
produk dikelompokkan berdasarkan karakter/jenis produk tertentu dan konsumen dapat mencoba 
terlebih dahulu sebelum membeli. Perseroan telah menerima penghargaan yang mengakui 
peningkatan konsep gerai yang terus berlangsung dan peningkatan jasanya. Pada tahun 2013, 
Perseroan memperoleh penghargaan “Indonesia Shoppers-Insight Service Quality Award 2013”.   
    
Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan dan meningkatkan posisi 
Perseroan di pasar dengan berfokus pada pengembangan gerai Perseroan tidak hanya di lokasi 
strategis di pusat perbelanjaan yang menjadi tujuan masyarakat (destination shopping malls) dan 
pusat perbelanjaan yang dikelilingi oleh daerah pemukiman (neighborhood shopping malls) tetapi 
juga di pusat perbelanjaan yang baru berdiri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan 
memiliki 47 (empat puluh tujuh) gerai yang terletak di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah. 
Perseroan juga memiliki rencana untuk pengembangan gerai di pulau dan provinsi lainnya di 
Indonesia yang meliputi Jawa Timur, Sumatera, Bali, Sulawesi dan Kalimantan. Untuk mendukung 
pengembangan gerai, Perseroan mengandalkan tim lease sourcing yang berpengalaman dan 
bimbingan dari A.S. Watson Group yang sangat berpengalaman dalam pengembangan gerai dan 
pertumbuhan penjualan.  
 
Fokus pada Konsumen dengan Menyediakan Beragam Layanan Bernilai Tambah, Program 
Kemitraan dan Media Sosial 
 
Strategi Perseroan adalah untuk menawarkan pengalaman yang menyenangkan dan menguntungkan 
(slogan: “Look Good Feel Great!” dan “We bring MORE to life!”) kepada para konsumennya dengan 
menyediakan beragam layanan bernilai tambah, dan dengan demikian, mendorong kesetiaan 
konsumen dan pembelanjaan ulang di gerai-gerai Perseroan.  
 
Perseroan juga telah membentuk kemitraan dengan berbagai bank di Indonesia di mana konsumen 
akan mendapatkan potongan harga apabila melakukan pembayaran dengan kartu tertentu. Program 
kemitraan dengan non-merchandise lainnya termasuk program voucher dengan telekomunikasi 
provider dan retailers lainnya.     
 
Untuk kedepannya, Perseroan berencana untuk menerapkan program Customer Relationship 
Management ("CRM"), untuk menciptakan kesadaran merek dan loyalitas konsumen termasuk 
diantaranya kemitraan dengan pihak eksternal dan peluncuran loyalty card. Pengembangan strategi 
e-commerce akan menjadi langkah selanjutnya setelah CRM. Dengan dukungan dari A.S. Watson 
Group melalui pengalamannya yang mendalam dalam menyediakan pengalaman belanja multi-
channel di seluruh 10 pasarnya di Asia, Perseroan bertujuan untuk menawarkan alternatif lain dalam 
membeli produk-produk Perseroan seperti melalui pembelian online atau melalui selular. Hal ini akan 
membantu Perseroan untuk menjangkau daerah-daerah di Indonesia di mana Perseroan belum 
memiliki kehadiran fisik. Perseroan berencana untuk menggunakan CRM untuk memperkaya 
pemahaman Perseroan terhadap perilaku konsumen dan untuk mengidentifikasi peluang untuk 
menawarkan produk dengan harga yang lebih terjangkau.  
 
Perseroan juga menggunakan media sosial dalam melakukan bisnisnya (Facebook, Twitter dan 
Instagram). Selain itu, berita-berita terbaru mengenai Watsons dapat diakses melalui Youtube. 
Perseroan percaya bahwa fokus kepada media dan hubungan baik dengan konsumen dapat 
meningkatkan keterlibatan konsumen, mendorong volume penjualan dan meningkatkan brand 
positioning.  
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Tim Manajemen yang Berpengalaman yang Didukung oleh Dukungan Pemasaran dan Keahlian 
Teknis yang Kuat dari A.S. Watson Group 
 
Tim manajemen Perseroan terdiri dari para profesional yang berpengalaman dan berkualitas dengan 
pemahaman yang mendalam mengenai pasar di mana Perseroan beroperasi dan rekam jejak 
keberhasilan dalam mengelola kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mendapat 
dukungan berupa strategi pemasaran dan keahlian teknis yang kuat dari pemberi lisensi, A.S. Watson 
Group. Perseroan percaya bahwa kualitas dan pengalaman tim manajemen beserta sumber daya 
dan keahlian dari A.S. Watson Group sangat penting dalam pengembangan Perseroan.     
 
D. STRATEGI BISNIS PERSEROAN  

 
Dengan mempertimbangkan potensi kuat dari portofolio produk Perseroan untuk terus tumbuh dan 
diterima oleh konsumen, Perseroan memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan volume 
penjualannya dan memperluas pangsa pasarnya. Keberhasilan usaha Perseroan bergantung pada 
kemampuan Perseroan dalam mengantisipasi perubahan tren, mempertahankan produk-produk yang 
dianggap sebagai produk yang memberikan nilai lebih kepada konsumen, demografi dan preferensi 
konsumen dan permintaan produk baru.  
 
Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan usahanya melalui berbagai strategi dengan 
beberapa elemen utama yaitu sebagai berikut:  
 

 melanjutkan pelebaran jaringan gerainya di berbagai wilayah di indonesia 

 mengoptimalkan profitabilitas gerai melalui reparasi gerai dan segmentasi pasar 

 harga kompetitif dan promosi 

 meningkatkan keterlibatan konsumen dan memelihara loyalitas merek melalui CRM 

 pengembangan lebih lanjut atas e-commerce dan diversifikasi saluran penjualan  

 pengembangan lebih lanjut atas hubungan strategis dengan pemasok utama dan penawaran 
OBEnya untuk meningkatkan marjin keuntungan dan efisiensi biaya 

 
E. KEGIATAN OPERASIONAL DAN PROSES 

 
1. Pemasok  

 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak melakukan produksi barang yang 
ditawarkan kepada konsumen. Sehubungan dengan pelayanan jasa terhadap konsumen, Perseroan 
telah mempertahankan penerapan prosedur operasi standar oleh setiap karyawan sebagai pedoman 
dalam rangka pengendalian mutu. Tabel berikut menyajikan lima pemasok terbesar untuk Perseroan 
berdasarkan pendapatan melalui persentase penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.  

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 

No. Nama Pemasok 

31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

Pendapatan % Pendapatan  % Pendapatan % Pendapatan  % Pendapatan  % 

1.  PT L'OREAL INDONESIA  18.022 9,4 17.223 10,5 14.699 11,8 9.120 11,6 7.521 12,3 

2.  PT UNILEVER INDONESIA TBK 12.309 6,4 15.431 9,4 13.471 10,8 8.253 10,5 8.111 13,3 

3.  
PT ANUGERAH PHARMINDO 
LESTARI 

11.791 6,1 8.443 4,9 7.589 5,8 4.856 5,8 3.035 4,7 

4.  PT NIRWANA LESTARI 10.355 5,4 3.875 2,4 1.915 1,5 1.534 1,9 1.692 2,8 

5.  
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA 
TBK 

6.227 3,2 5.392 3,3 5.804 4,7 5.422 6,9 3.481 5,7 

 
Total 58.704 30,5 50.364 30,5 43.478 34,6 29.185 36,7 23.840 38,8 

 
Lima pemasok terbesar sebagaimana disebutkan di atas menyumbang lebih dari 20% dari total 
pendapatan Perseroan. Pemasok Perseroan ada yang berupa principal merek langsung dan ada 
yang berupa perusahaan distribusi. L’Oreal adalah perusahaan global terdepan di industri H&B. 
Unilever adalah perusahaan produk manufaktur yang membawahi merek-merek yang dikenal 
masyarakat seperti Dove, LUX dan Clear. PT Catur Sentosa Adiprana Tbk mendistribusikan banyak 
merek personal care dan perawatan kulit, kesehatan dan produk bayi yang terkenal, seperti Pantene, 
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OLAY, Gilette dan Oral B. PT Anugerah Pharmindo Lestari dan PT Nirwana Lestari adalah 
perusahaan distribusi yang mendistribusikan produk-produk antara lain coklat, makanan ringan dan 
obat-obatan. Dalam upaya pengendalian mutu, Perseroan senantiasa memilih pemasok yang 
memiliki reputasi yang baik dan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, setiap karyawan Perseroan 
menerapkan prosedur operasi standar guna memastikan segala kegiatan yang dilakukan telah 
memenuhi standar Perseroan. 
 
2. Gerai  

 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengoperasikan 47 (empat puluh tujuh) gerai 
dengan merek “Watsons” yang berlokasi di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah dan 
didukung oleh 1 (satu) gudang.  
 
Sasaran pasar gerai-gerai ini adalah individual dan keluarga, dari remaja sampai dengan orang tua, 
kelas menengah sampai dengan menengah keatas yang tumbuh seiring dengan urbanisasi, terutama 
konsumen wanita yang peduli akan kecantikan dan kualitas produk. Perseroan juga peduli akan 
kebutuhan pria untuk produk personal care dan perawatan kulit. Perseroan tidak memiliki 
ketergantungan terhadap konsumen tertentu dan pada kontrak-kontrak dengan pemerintah termasuk 
perjanjian dan kesepakatan harga tertentu serta hubungan afiliasi antara Perseroan dengan 
konsumen. Semua gerai Perseroan memiliki luas area penjualan (bruto) antara 150 – 200m

2
. Sampai 

dengan 31 Desember 2015, luas area penjualan secara total mencapai sekitar 8.900 m
2
. Sejalan 

dengan brand positioning Perseroan, semua gerai Perseroan terletak di pusat perbelanjaan 
(shopping malls). 
 
Per tanggal 31 Desember 2015, penyebaran gerai Perseroan adalah sebagai berikut:  

 

 
 
Sumber : Perseroan 
 

Rincian dari gerai-gerai Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

No. Lokasi Gerai Format Gerai  Provinsi Kota 

1 Mall Kelapa Gading Destination Mall DKI Jakarta Jakarta Utara 

2 Pondok Indah Mall Destination Mall DKI Jakarta Jakarta Selatan 

3 Mall Citra Land Destination Mall DKI Jakarta Jakarta Barat 

4 Sumarecon Mall Serpong 2 Destination Mall Banten Kota Tangerang 

5 Mall Margo City Destination Mall Jawa Barat Depok 

6 Kota Kasablanka Destination Mall (Baru) DKI Jakarta Jakarta Selatan 

7 Mall Artha Gading Neighborhood Mall DKI Jakarta Jakarta Timur 

8 Pondok Gede Plaza 2 Neighborhood Mall Jawa Barat Bekasi 

9 Mall Kalibata Neighborhood Mall DKI Jakarta Jakarta Selatan 

10 Buaran Plaza Neighborhood Mall DKI Jakarta Jakarta Timur 

11 Kramat Jati Indah Destination Mall (Baru) DKI Jakarta Jakarta Timur 

12 Lokasari Square Neighborhood Mall DKI Jakarta Jakarta Pusat 

13 Lippo Kemang Village Destination Mall (Baru) DKI Jakarta Jakarta Selatan 

14 Mall Matahari Daan Mogot Neighborhood Mall DKI Jakarta Jakarta Barat 

Jakarta 
20 Gerai 

Jawa Tengah 
3 Gerai 

Banten 
7 Gerai 

Jawa Barat 
16 Gerai 
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No. Lokasi Gerai Format Gerai  Provinsi Kota 

15 Balekota Destination Mall (Baru) Banten Kota Tangerang 

16 Pacific Place Destination Mall DKI Jakarta Jakarta Selatan 

17 Plaza Cibubur Neighborhood Mall Jawa Barat Bekasi 

18 Mega Mall Bekasi Neighborhood Mall Jawa Barat Bekasi 

19 Living World Destination Mall Banten Tangerang Selatan 

20 Festival City Link Neighborhood Mall Jawa Barat Bandung 

21 Cihamplas Walk Destination Mall Jawa Barat Bandung 

22 Bintaro Lifestyle Mall Destination Mall (Baru) Banten Bintaro 

23 Summarecon Mall Bekasi Destination Mall (Baru) Jawa Barat Bekasi 

24 Cipinang Indah Mall Destination Mall (Baru) DKI Jakarta Jakarta Timur 

25 Mall Ciputra CitraGran 
Cibubur 

Destination Mall (Baru) 
Banten Bekasi 

26 Grand Metropolitan Mall Destination Mall (Baru) Banten Bekasi 

27 Mall Cijantung Neighborhood Mall DKI Jakarta Jakarta Timur 

28 Supermall Cilegon Neighborhood Mall Banten Cilegon 

29 Bellevue Cinere Mall Destination Mall (Baru) DKI Jakarta Jakarta Selatan 

30 St Moritz Mall Destination Mall (Baru) DKI Jakarta Jakarta Timur 

31 Cibinong City Mall Destination Mall (Baru) Jawa Barat Bogor 

32 Grand Galaxy Park Destination Mall (Baru) Jawa Barat Bekasi 

33 Botani Square Destination Mall Jawa Barat Bogor 

34 Bogor Trade Mall Neighborhood Mall Jawa Barat Bogor 

35 Solo Square Neighborhood Mall Jawa Tengah Solo 

36 DP Mall Neighborhood Mall Jawa Tengah Semarang 

37 Solo Paragon Destination Mall (Baru) Jawa Tengah Solo 

38 Supermall Sukabumi Neighborhood Mall Jawa Barat Sukabumi 

39 Pluit Village Destination Mall DKI Jakarta Jakarta Utara 

40 Plaza Semanggi Destination Mall DKI Jakarta Jakarta Selatan 

41 Pejaten Village Destination Mall DKI Jakarta Jakarta Selatan 

42 Grand Indonesia (East Mall) Destination Mall DKI Jakarta Jakarta Pusat 

43 Grage City Mall Destination Mall (Baru) Jawa Barat Cirebon 

44 Cirebon Superblock Destination Mall Jawa Barat Cirebon 

45 New Supermall Karawaci Destination Mall Banten Kota Tangerang 

46 Mall Alam Sutera Destination Mall Jawa Barat Kota Tangerang 

 

Tipe Gerai 
 
Pembukaan gerai baru terfokus di format pusat perbelanjaan yang menjadi tujuan masyarakat yang 
telah didirikan (existing destination malls) yang memiliki akses yang mudah, tingkat footfall dan tenant 
occupancy yang tinggi. Sekitar 60% (enam puluh persen) dari portofolio gerai Perseroan pada saat ini 
berlokasi di pusat perbelanjaan yang menjadi tujuan masyarakat yang telah didirikan (existing 
destination malls). Selain itu, Perseroan memiliki jaringan gerai yang luas di pusat perbelanjaan yang 
menjadi tujuan masyarakat yang telah didirikan (existing neighborhood malls) yang dikelilingi daerah 
pemukiman. Seiring dengan berkembangnya proyek properti dan infrastruktur di Indonesia, 
Perseroan juga mengikuti perkembangan tersebut dengan membuka gerai di mall-mall baru.  
 
Operasional In-store 
 
Seluruh kegiatan operasional Perseroan disusun secara terstruktur dan dibagi menjadi beberapa tim 
manajemen daerah. Masing-masing kepala operasional daerah mengelola kinerja gerai yang ada 
dalam daerahnya. Masing-masing gerai memiliki seorang manajer toko.  Gerai umumnya beroperasi 
dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, mengikuti jam buka masing-masing mall.   
 
Pembukaan Gerai dan Operasional 
 
Untuk setiap pembukaan dan pengoperasian gerai, Perseroan melakukan hal sebagai berikut: 
 

 mengidentifikasi lokasi yang strategis di mana gerai tersebut memiliki visibilitas dan aksesibilitas 
yang baik dan melakukan negosiasi perjanjian sewa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
dapat diterima; 
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 mengembangkan tata letak gerai dan membangun desain gerai yang kontemporer untuk 
memberikan suasana belanja yang menyenangkan;  

 memperoleh persetujuan dan perizinan berdasarkan peraturan yang berlaku secara tepat waktu; 

 merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan yang terampil untuk gerai-gerai baru; 

 memperluas kapasitas manajemen sistem informasi Perseroan, sistem pengendalian internal 
Perseroan, dan sistem logistik untuk mengakomodasi gerai baru; 

 mengintegrasikan gerai baru dengan kegiatan operasional Perseroan yang sudah berjalan, 
mencapai sinergi dan skala ekonomi; 

 berkoordinasi dengan pemasok dan penyedia layanan logistik untuk menjamin pasokan yang 
cukup dan pengiriman barang yang efisien; 

 mengembangkan dan menjalankan strategi bisnis yang spesifik untuk setiap gerai sesuai dengan 
demografi dan preferensi lokal; 

 memantau dengan seksama kinerja masing-masing gerai baru dan menyesuaikan product mix 
agar sesuai dengan preferensi konsumen; dan 

 menerapkan kampanye pemasaran yang efektif.  
 
3. Gudang 

 
Perseroan memiliki 1 (satu) gudang seluas 2.160m

2 
yang terletak di Kota Tangerang, di provinsi 

Banten. Gudang Perseroan mengelola penyimpanan 200 jenis produk OBE terbesar dan lebih dari 50 
jenis produk dari beberapa pemasok. Gudang Perseroan dapat menampung rata-rata 15.000 unit 
barang per hari dan dapat mendukung operasional dari 80 (delapan puluh) gerai. Perseroan 
berencana untuk membuka distribution center lain sebagaimana diperlukan untuk mendukung 
ekspansi regionalnya.      
 
4. Strategi Pemasaran 

 
Perseroan berfokus pada strategi pemasaran above the line melalui pemasaran melalui media cetak, 
elektronik dan penggunaan billboard/signage di lokasi strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk 
penyebaran informasi produk dan membangun brand awareness sebagai dasar untuk memperoleh 
brand equity. 
 
Kegiatan pemasaran Perseroan terdiri dari berbagai promosi dan kegiatan lainnya yang membangun 
kekuatan merek. Kegiatan promosi diperbaharui secara teratur agar selaras dengan kalender promosi 
Perseroan.  
 
Media promosi digunakan untuk memberitahukan kepada konsumen program-program pemasaran 
yang ditawarkan oleh Perseroan, baik untuk pemasaran di gerai, on-line ataupun melalui media cetak 
(seperti leaflets dan pamflets). Segmen pasar Perseroan adalah konsumen yang berbelanja di gerai 
dan pusat perbelanjaan yang berada disekitar gerai yang dimiliki oleh Perseroan 
 
Perseroan terus meningkatkan brand awareness melalui media sosial. Per Desember 2015, 
Perseroan memiliki 52.770 konsumen per minggu. Berkaitan dengan strategi pemasaran melalui 
media sosial, Perseroan telah meluncurkan akun Twiter dan Facebook pada bulan Maret 2014, dan 
memulai akun Instagram pada bulan Januari 2015. Per Desember 2015, Perseroan memiliki 11.673 
pengikut Twitter, 99.250 pengguna Facebook dan 3.180 pengikut Instagram.   
 
Perseroan senantiasa mengembangkan program keanggotaan yang dikenal sebagai CRM dalam 
mengembangkan brand awareness dan loyalitas konsumen. Hal ini juga didukung oleh pembuatan 
situs, hubungan kemitraan dengan pihak eksternal dan peluncuran loyalty card. Pengembangan 
strategi e-commerce akan menjadi langkah selanjutnya setelah peluncuran CRM. Dengan dukungan 
dari A.S. Watson Group melalui pengalamannya yang mendalam dalam menyediakan pengalaman 
belanja multi-channel di seluruh 12 (dua belas) pasarnya di Asia, Perseroan bertujuan untuk 
menawarkan alternatif lain dalam membeli produk-produk Perseroan seperti melalui pembelian online 
atau melalui selular. Hal ini akan membantu Perseroan untuk menjangkau daerah-daerah di 
Indonesia di mana Perseroan belum memiliki kehadiran fisik dan yang tidak dapat diakses Perseroan 
melalui jaringan gerainya. Perseroan juga berencana untuk menggunakan basis data pelanggan 
CRM E-commercenya untuk memperkaya pemahaman Perseroan terhadap perilaku konsumen dan 
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untuk mengidentifikasi peluang untuk menawarkan penawaran yang lebih terfokus dan 
terpersonalisasi dengan biaya yang terjangkau. 

 

5. Sistem Teknologi dan Informasi  

 
Bisnis Perseroan didukung oleh sistem IT yang terpadu yang tersebar antara fungsi-fungsi yang 
berbeda, termasuk front line (mesin kas (tills) gerai), persediaan dan merchandising, gudang dan data 
keuangan gudang yang berdasarkan sistem yang digunakan oleh A.S. Watson Group. Perseroan 
mendapatkan nasihat luar negeri dan dukungan teknis untuk penerapan dan pemeliharaan sistem-
sistem IT ini dari A.S. Watson Group. Perseroan telah menyusun peningkatan sistem IT Perseroan 
untuk 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung ekspansi gerai di masa depan. Rencana sistem 
proyek di tahun 2016 difokuskan pada implementasi till system, loyalitas konsumen dan data SDM.  

 
F. PERSAINGAN 
 
Industri H&B di Indonesia sangat kompetitif dan Perseroan menghadapi persaingan yang kuat dari 
H&B ritel nasional dan internasional. Beberapa pesaing Perseroan merupakan pengecer umum, yang 
menawarkan sejumlah produk yang sejenis dengan Perseroan, dan gerai ritel khusus, yang 
menawarkan hanya beberapa produk yang sejenis dengan Perseroan. Pesaing Perseroan berasal 
dari berbagai sumber, termasuk diantaranya jaringan gerai yang dioperasikan oleh pesaing H&B ritel 
yang menawarkan produk sejenis dengan Perseroan, serta hypermarket/supermarket dan pengecer 
niche, toko independen atau toko serba ada (department store) dan ritel internet yang memasarkan 
kelompok produk yang serupa. 
 
Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk mengantisipasi kompetisi (seperti, strategi harga 
yang agresif, penawaran harga sewa yang lebih tinggi dan inovasi di format gerai, metode penjualan, 
jenis produk dan jasa) dan juga langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk 
mempertahankan daya saing dan reputasi, telah dan akan memberikan tekanan kepada penjualan, 
marjin dan profitabilitas, serta dapat mempengaruhi jumlah pembukaan gerai, rencana ekspansi dan 
pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan. 

 
G. PROSPEK USAHA PERSEROAN  
 
Posisi Perseroan Dalam Industri H&B di Indonesia 
 
Pertumbuhan nilai penjualan Perseroan, selama 12 (dua belas) bulan terakhir, secara konsisten lebih 
tinggi dari perdagangan modern (modern trade) dan industri. Meskipun selama kuartal keempat tahun 
2015 ekonomi mengalami pelemahan, pada bulan Desember 2015, Perseroan tetap mencatatkan 
pertumbuhan penjualan  10,6% y-o-y, dimana pertumbuhan tersebut lebih tinggi 29,3% dibanding 
pertumbuhan nilai penjualan perdagangan modern y-o-y.  
 
Sejak 2009, Watsons telah menjadi merek apotek/ gerai obat No. 1 di Asia dan mendapatkan 
penghargaan “Asia’s Top 1,000 Brands” survey 2014 yang diselenggarakan oleh Campaign Asia-
Pacific (sumber: http://www.aswatson.com/our-portfolio/health-beauty/watsons/, 2015).   
 
Tabel dibawah ini menyajikan nilai penjualan berdasarkan sektor dagang di Indonesia (Desember 
2014 – Desember 2015) : 
 

 Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

Total Indonesia  12,4 10,6 11,7 11,0 11,2 10,6 12,3 15,3 3,9 9,3 9,9 8,0 9,0 

Watsons  25,0 31,1 31,6 39,3 35,9 33,9 31,3 37,4 26,3 21,1 27,9 12,5 10,6 

Modern Trade  13,4 14,1 12,7 10,0 11,2 8,4 11,7 23,7 -5,5 7,2 8,5 7,9 8,2 

Sumber : Nielsen, Desember 2015 
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H. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 
 
Perseroan percaya bahwa untuk mempertahankan kelangsungan dan kualitas pengoperasian 
kegiatan usahanya, Perseroan tidak dapat hanya melakukan kegiatan usaha, akan tetapi juga harus 
memperhatikan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility/CSR). Perseroan 
berkomitmen untuk melebihi ekspektasi para pemangku kepentingan yaitu konsumen, karyawan, 
pemasok, mitra bisnis, regulator dan komunitas di mana Perseroan beroperasi. CSR dalam 
Perseroan merupakan suatu semangat dan komitmen untuk memastikan kelangsungan kegiatan 
usaha secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. 
 
Sebagai bentuk kontribusi Perseroan kepada masyarakat, Perseroan memiliki program CSR yang 
difokuskan pada pelatihan, marketplace, lingkungan dan masyrakat. 
 
a. Lingkungan Kerja 

 
Lingkungan kerja Perseroan diatur oleh peraturan yang disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja 
Republik Indonesia. Perseroan semangat dan komitmen dalam memberikan lingkungan kerja 
yang nyaman bagi karyawan, diantaranya seperti memberikan penghargaan bagi karyawan yang 
telah bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, pelatihan bulanan atas produk yang ditawarkan 
kepada konsumen, program pelatihan yang disediakan oleh Watsons dan pemberian produk 
Watson sebagai hadiah ulang tahun bagi karyawan.      

 

b. Marketplace 

 
Pembeli misterius diadakan setiap 6 (enam) bulan sekali (Maret dan Agustus) untuk memastikan 
layanan konsumen yang diberikan sesuai dengan standar Perseroan. Perilaku pembeli misterius 
dan preferensi konsumen merupakan kunci bagi Perseroan dalam pengembangan penjualan dan 
persaingan pada industri H&B.  
 
Untuk meningkatkan pengenalan merek Watsons, Perseroan senantiasa dan secara berkala 
memperkenalkan produk-produk yang ditawarkan oleh Watsons melalui surat elektronik (email).     

 
c. Lingkungan  

 
Perseroan memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan untuk masyarakat. 
Perseroan telah menunjuk duta CSR dalam menjalankan kampanye. Program yang dimiliki oleh 
Perseroan termasuk diantaranya pengelolaan sampah di kantor pusat, yang dikelompokkan 
berdasarkan sampah basah dan sampah kering. Sampah kering (kotak, plastik, kertas) dibuang 
melalui sistem pengelolaan limbah, sedangkan sampah basah langsung dibuang ke 
penampungan limbah. Inisiatif lainnya meliputi penghematan penggunaan lampu di gerai, 
penggunaan tas belanja ramah lingkungan, manajemen pembuangan sampah dan penggunaan 
kertas daur ulang.      

 
d. Komunitas 

 

Perseroan secara rutin menyelenggarakan acara-acara sosial yang melibatkan komunitas 

masyarakat seperti Hari Orang Tua, kerja bakti, donor darah and perlombaan kecantikan. Dana 

yang dialokasikan Perseroan untuk kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan dari tahun 2010 – 

2015 adalah sebesar Rp88,7 juta. 

 
I. TATA KELOLA PERSEROAN 
 
Perseroan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/good corporate governance (GCG), 
yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian serta kewajaran dan kesetaraan. 
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a. Transparansi (Transparency) 
 
Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 
keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan mengenai Perseroan. 
 
Pengungkapan informasi yang jelas, tepat waktu dan memadai, yang mencakup informasi 
mengenai kebijakan keuangan, operasional, teknologi, manajemen sumber daya manusia, audit 
internal, pengembangan usaha dan keputusan-keputusan penting lain. 
 

b. Akuntabilitas (Accountabilty) 
 
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan 
Perseroan terlaksana secara efektif. Menetapkan tugas dan tanggung jawab serta penilaian 
kinerja yang jelas, baik pada tingkatan pengurus Perseroan maupun pada semua tingkatan 
organisasi secara menyeluruh. 
 

c. Pertanggungjawaban (Responsibility) 
 
Kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Memastikan bahwa Perseroan menerapkan 
prinsip dan kebijakan dalam Perseroan dan melakukan audit untuk memastikan bahwa 
manajemen dan staf Perseroan menerapkan peraturan, panduan dan prinsip ini dan mematuhi 
hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 
 

d. Kemandirian (Independence) 
 
Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan apa pun dan 
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan memiliki kebijakan 
dan prosedur dalam Perseroan dan melakukan audit untuk memastikan bahwa Perseroan 
dikelola tanpa benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan yang tidak semestinya. 
 

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 
 
Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan pemangku 
kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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IX. INDUSTRI H&B RITEL DI INDONESIA  
 
 
Indonesia adalah negara dinamis yang ditandai dengan potensi ritel yang kuat. Dengan total populasi 
yang mencapai sekitar 252 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar ke-16 
di dunia negara dengan PDB sebesar USD 878 milyar (sumber: McKinsey & Company, November 
2013). Dengan urbanisasi penduduk yang pesat dan berkembangnya daya beli konsumen wanita 
seiring dengan masuknya wanita ke dalam tenaga kerja, Indonesia bersama-sama dengan Vietnam, 
India, Cina dan Hongkong telah menjadi salah satu dari beberapa pasar konsumen dengan 
pertumbuhan yang paling cepat di dunia yang menikmati pertumbuhan industri ritel yang melebihi 
10% CAGR sejak 2010 – 2014 (sumber : Euromonitor, 29 Juni 2015). Pertumbuhan yang melebihi 
rata-rata pertumbuhan penduduk di APAC + Australasia, PDB yang meningkat, infrastruktur logistik 
dan jalur distribusi yang lebih baik memainkan peran dalam pertumbuhan industri ritel di negara-
negara ini (sumber : Euromonitor, 29 Juni 2015).  
 
Gambar berikut menggambarkan pertumbuhan industri ritel di Asia berdasarkan negara, 5 tahun 
CAGR untuk periode 2010 – 2014.  
 
 

 

 
Sumber : Euromonitor, 29 Juni 2015 

 
Menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey, pada tahun 2030, sekitar 90 juta penduduk di Indonesia 
akan bergabung dalam consuming class (sumber: McKinsey & Company, September 2012). Selain 
itu, pendapatan per kapita wanita Indonesia tumbuh sebesar 12,5% CAGR melebihi rata-rata di 
ASEAN. Tingkat pertumbuhan ini akan terus meningkat seiring dengan partisipasi karyawan wanita di 
lingkungan pekerjaan dan tingkat ini diperkirakan akan naik sekitar 10% lebih besar di tahun 2030 
(sumber: McKinsey Global Institute, September 2012). 

 
Penguatan mata uang US terhadap Rupiah merupakan salah satu penyebab menurunnya daya beli 
konsumen, terutama untuk segmen berpenghasilan rendah. Mayoritas retailer menunjukkan 
perlambatan pertumbuhan penjualan selama 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama 
periode 2015, H&B specialist retailers mencatat kinerja yang bervariasi, ada yang menunjukkan 
kinerja positif, dalam bentuk ekspansi gerai-gerai baru, dan ada juga yang mencatatkan kinerja yang 
melemah. Salah satu faktor ekspansi tersebut adalah adanya peningkatan kebutuhan dan permintaan 
atas produk-produk H&B. 
 
Pada tahun 2015, penjualan H&B specialist retailers di Indonesia adalah sebanyak Rp71,6 trilyun, 
atau setara dengan peningkatan penjualan sebesar 9,7% CAGR dari tahun 2010 – 2015. Penjualan 
untuk H&B specialist retailers berada pada posisi ketiga setelah retailer spesialis kecantikan dan ahli 

(%) 
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) 

kimia/ apotek dengan 11,62% dan 11,06% CAGR dari tahun 2010 – 2015. Namun, penjualan H&B 
specialist retailers lebih besar dari optical good stores, toko obat/ parapharmacies dan retailer 
spesialis H&B lainnya dengan 7,96%, 7,76% dan 4,04% (sumber: Passport, Euromonitor 
International, Januari 2016).  
 
Selanjutnya, nilai penjualan untuk H&B specialist retailers diperkirakan akan mencapai Rp83,4 trilyun 
di tahun 2020, meningkat sebanyak 16,5% atau setara dengan Rp 11,8 trilyun dari sebelumnya 
Rp71,6 trilyun di tahun 2015.  
 
Tabel dibawah ini menyajikan proyeksi H&B ritailer spesialis H&B berdasarkan nilai penjualan untuk 
periode 2016 – 2020. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nilai Penjualan IDR milyar 73.923,0 76.307,3 78.698,1 81.066,3 83.398,7 

Sumber : Euromonitor International, Januari 2016 

 
Tren Kunci dan Perkembangan  
 
1. Ekonomi yang melemah 

 
Selama tahun 2015, mayoritas retailers menunjukkan pelemahan pertumbuhan penjualan 
dibandingkan tahun sebelumnya. Retailers yang memiliki target konsumen berpenghasilan 
menengah mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan retailers dengan target 
konsumen berpenghasilan rendah.  
 
Retailers yang memiliki ketergantungan terhadap barang impor juga menunjukkan penurunan 
laba yang signifikan. Dengan meningkatnya sensitifitas terhadap harga dan biaya yang tinggi, 
sulit bagi retailers untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan mereka. Selanjutnya, 
beberapa retailer besar mencatatkan penurunan laba yang signifikan dan beberapa retailer juga 
mencatatkan kerugian (sumber: Passport, Euromonitor International, Januari 2016). 

 
2. Pertumbuhan industri H&B di Indonesia 

 
Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatnya jumlah konsumen termasuk diantaranya 
pekerja wanita dan dengan pendapatan yang akan terus meningkat meningkatkan permintaan 
akan produk dan jasa H&B. Kebutuhan dan persepsi akan produk-produk H&B akan terus 
mendorong pertumbuhan H&B specialist retailers di Indonesia (sumber: Passport, Euromonitor, 
Maret 2015).  
 
Seiring dengan meningkatnya penjualan produk H&B melalui internet, basis konsumen untuk 
produk H&B juga mengalami peningkatan di Indonesia. Hal ini terutama berlaku untuk produk 
impor.  Tidak adanya pajak dan biaya operasional untuk toko berbasis online menyebabkan 
perbedaan harga yang tinggi antara toko dengan toko berbasis online. Selain itu, melemahnya 
daya beli konsumen juga meningkatkan sensitivitas terhadap harga yang ditawarkan (sumber: 
Passport, Euromonitor International, Januari 2016).  

 
3. Konsumen beralih ke produk yang lebih terjangkau 

 
Dengan melemahnya daya beli konsumen, mayoritas konsumen di Indonesia, terutama untuk 
konsumen berpenghasilan menengah ke berpenghasilan rendah, beralih ke produk yang lebih 
terjangkau. Penjualan barang-barang mewah juga telah mengalami penurunan yang signifikan 
dibandingkan produk primer (sumber: Passport, Euromonitor International, Januari 2016). 
 
Dengan melemahnya daya beli konsumen, perang harga juga diperkirakan akan menjadi salah 
satu strategi pemasaran yang akan menjadi pusat perhatian. Retailers yang dapat menawarkan 
produk dengan harga yang lebih murah akan mencatatkan volume penjualan yang lebih tinggi 
dibanding pesaing mereka. Pada saat yang bersamaan, para retailers harus menjaga 
profitabilitas dan oleh karenanya strategi pemasaran yang baik merupakan hal yang sangat 
penting. 

 



100

DUTA INTIDAYA

4. Pertumbuhan penggunaan internet dalam industri ritel 
 
Pertumbuhan penggunaan internet dalam industri ritel telah melampaui pertumbuhan yang 
diperkirakan. Dalam rangka memperluas basis konsumen, investasi pada internet ritel terus 
menerus dilakukan. Pembangunan jalan tol baru untuk menghubungkan berbagai pulau di 
Indonesia diharapkan dapat menurunkan biaya dan mempermudah logistik pengiriman barang 
dan hal ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan penjualan internet ritel.  
 
Penjualan melalui internet juga didukung oleh infrastruktur pembayaran yang lebih baik seperti 
metode pembayaran elektronik dan metode pembayaran yang lebih beragam. Hal ini juga 
diharapkan akan meningkatkan penjualan produk-produk ritel melalui internet. Retailer spesialis 
kecantikan adalah diantara yang paling terpengaruh dengan meningkatnya popularitas ritel 
internet pada tahun 2015, terutama untuk produk impor. Untuk produk lokal, meningkatnya 
popularitas ritel internet tidak berdampak signifikan terhadap penjualan. Selanjutnya, retailers 
spesialis kecantikan, mencatatkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa 
kategori lainnya seperti kategori alat-alat elektronik.     

 

 



101

DUTA INTIDAYA

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
 
Calon investor harus membaca informasi data finansial yang dihadirkan di bawah ini yang 
berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan dan catatan yang menyertai laporan keuangan, 
yang dihadirkan dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab IV Analisis dan 
Pembahasan oleh Manajemen. 
 
Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan 
keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 
dan 2013, dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. 
 
Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan 
auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2015, 2014 dan 2013 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia dan terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan auditan pada tanggal 
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit 
berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, 
dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global Pricewaterhouse 
Coopers), akuntan publik independen. Laporan audit tersebut, yang terdapat dibagian lain dalam 
Prospektus ini, telah ditandatangani oleh akuntan publik Subianto, S.E., CPA pada tanggal 26 Mei 
2016 dengan memberikan opini tanpa modifikasian (wajar tanpa pengecualian).  
 
Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan 
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh KAP 
Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan 
publik independen. Laporan audit tersebut telah ditandatangani oleh akuntan publik Lok Budianto, 
S.E., Ak., CPA dengan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan tersebut 
tidak termasuk dalam Prospektus ini.  
 
1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 

 
Tabel dibawah ini menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.  

 
  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

 
     

Pendapatan bersih 192.415 163.378 124.382  78.770  61.020  
Beban pokok pendapatan (110.975) (88.766) (69.828) (44.281) (36.453) 

Laba kotor 81.440  74.612 54.554  34.489  24.567  

Beban usaha (102.596) (86.540) (59.246) (37.066) (22.425) 
Kerugian selisih kurs, bersih (57) (1.532) 2.077 (3.598) (576) 
Kerugian pelepasan aset tetap - - -  -  (8) 
Penghasilan keuangan 168 60 64  478  221  
Biaya keuangan (9.785) (8.960) (20.476) (1.918) (1.252) 

Laba/(Rugi) sebelum pajak penghasilan (30.830) (22.360) (23.027) (7.615) 527  

Manfaat/(beban) pajak penghasilan (4.424) (252) (127) 634  260  

Laba/(Rugi) bersih tahun berjalan (35.254)  (22.612) (23.154) (6.981) 787  

Penghasilan komprehensif lain 223 - -  -  -  

Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan (35.031)  (22.612) (23.154) (6.981) 787  
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2. Laporan posisi keuangan 
 
Tabel dibawah ini menyajikan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 
2013, 2012 dan 2011.  

 
  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Pada tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

      Aset Lancar  
    Kas dan bank 12.423 39.326 27.329  17.467  12.622  

Piutang usaha-pihak ketiga-bersih 3.746 4.406 1.920  1.536  2.037  
Piutang lain-lain-pihak berelasi 4.711 5.800 2.968  1.453  -  
Persediaan-bersih 43.325 41.451 20.780  10.650  6.570  
Pajak dibayar dimuka  

   
 

- Pajak penghasilan badan - 1.571 552  135  -  
- Pajak lain-lain 1.877 1.158 431  -  -  
Biaya dibayar dimuka – bagian lancar 11.832 10.654 6.455 4.954 2.779 
Beban ditangguhkan 1.157 - - - - 
Aset lancar lain-lain 401 1.405 1.395 365  484  

Jumlah aset lancar 79.473 105.769  61.830  36.560  24.492  

Aset tidak lancar  
   

 
Biaya dibayar dimuka – bagian tidak lancar 5.127 7.239 5.996 - - 
Aset tetap-bersih 34.482 37.412 24.492  10.866  4.431  
Aset pajak tangguhan  660 1.292 992  1.119  1.012  
Uang jaminan 7.256 7.275 5.087  2.506  1.840  

Jumlah aset tidak lancar 47.525 53.218 36.567  14.491  7.283  

JUMLAH ASET 126.998 158.987 98.397  51.051  31.775  

 
  

   Liabilitas jangka pendek   
   Utang usaha 41.460 30.233 20.934  12.451  10.584  

Utang lain-lain 12.750 12.335 8.013  3.679  1.262  
Utang pajak lain-lain 438 969 355  874  393  
Akrual 5.669 8.727 5.314  1.710  831  
Pinjaman bank jangka pendek 18.140 - - - - 
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 798 1.204 709 1.503 1.040 

Jumlah liabilitas jangka pendek 79.254 53.468 35.325  20.217  14.110  

Liabilitas jangka panjang    
   Pinjaman jangka panjang - 71.474 108.248  53.136  42.651  

Liabilitas imbalan kerja 2.595 2.725 2.071  1.791  1.126  

Jumlah liabilitas jangka panjang 2.595 74.199 110.319  54.927  43.777  

JUMLAH LIABILITAS 81.850 127.667 145.644  75.144  57.887  

 
  

   Modal Saham :   
   - Modal dasar, ditempatkan dan disetor 

penuh 160.040 111.180 10.000  10.000  1.000  
Akumulasi kerugian  (114.892) (79.860) (57.247) (34.093) (27.112) 

JUMLAH EKUITAS/(DEFISIENSI 
MODAL) 45.148 31.320 (47.247) (24.093) (26.112) 

JUMLAH LIABILITAS DAN 
EKUITAS/(DEFISIENSI MODAL) 

126.998 158.987 98.397  51.051  31.775  

  
3. Laporan arus kas  

 

Tabel dibawah ini menyajikan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.  
  

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

 
     

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI      

Penerimaan dari pelanggan 193.723 160.832 123.910 79.281 60.645 

Pembayaran kepada pemasok dan lain-lain (160.281) (163.213) (121.587) (80.470) (53.687) 

Pembayaran kepada karyawan (32.066)  (22.803) (16.437) (12.294) (8.822) 

Pembayaran biaya keuangan (7.154) (4.998) (2.513) (1.068) (45) 

Penerimaan penghasilan keuangan 168 60 64  478 221   

Pembayaran pajak penghasilan badan (2.569) (1.018) (417) (135) - 

Penerimaan pajak - - - 527 - 

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas 
operasi 

(8.179) (31.140) (16.980) (13.681) (1.688) 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI      

Perolehan aset tetap  (8.808) (17.169) (16.595) (7.570) (3.075) 

Penerimaan dari pelepasan aset tetap  20 - - - 1 

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas 
investasi 

(8.788) (17.169) (16.595) (7.570) (3.074) 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN      

Penerimaan dari penerbitan saham 48.860 101.179 -  9.000 -  
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h) 

423 326 329  467  622  
46 06 20  536  37  
11 00 68  53  -  

325 451 80  650  70  
 

- 571 552  135  -  
877 58 431  -  -  
832 654 55 54 79 
57 - - - - 

401 05 95 365  484  

473 69  830  560  492  

 
ar 27 39 96 - - 

482 412 492  866  431  
60 292 992  119  012  
56 75 87  06  40  

525 218 567  491  283  

98 987 397  051  775  

  
  

460 233 934  451  584  
750 335 013  679  62  
438 969 355  874  393  
669 27 14  10  831  
140 - - - - 
98 04 709 03 40 

254 468 325  217  10  

  
- 474 248  136  651  

95 25 071  791  26  

95 199 19  927  777  

50 67 644  144  887  

  
  

2) 60) 7) 3) 2) 

     

  

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

Biaya rencana emisi saham (1.157) - - - (113) 

Penerimaan dari pinjaman  92.000 55.087 40.243  6.581 -  

Pembayaran pinjaman (149.678) (96.288) - - - 

Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/ 
diperoleh dari aktivitas pendanaan 

(9.975) 59.978 40.243  15.581 (113)  

(Penurunan)/ kenaikan bersih kas dan bank (26.942) 11.669 6.668  (5.670) (4.875)  

Kas dan bank pada awal tahun 39.326 27.329 17.467  12.622 16.525   

Dampak perubahan kurs terhadap kas dan bank  39 328 3.194 10.515 972 

Kas dan bank pada akhir tahun  12.423 39.326 27.329  17.467 12.622  

 
4. Rasio-rasio Penting 

 

Tabel dibawah ini menyajikan rasio-rasio penting pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 

2012 dan 2011. 

 

Keterangan 
Pada tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 2012 2011 

Rasio Pertumbuhan (%)          

Pendapatan bersih 17,77% 31,35% 57,91% 29,09% 0,28% 
Beban pokok pendapatan 25,02% 27,12% 57,69% 21,47% (2,83)% 
Laba kotor 9,15% 36,77% 58,18% 40,39% 5,28% 
Beban usaha 18,55% 46,07% 59,84% 65,29% 10,59% 
Laba (rugi) tahun berjalan  (55,90)% (2,34)% 231,67% (987,04)% (95,87)% 
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan (54,92)% (2,34)% 231,67% (987,04)% (95,87)% 
Jumlah aset (20,12)% 61,58% 92,74% 60,67% 13,89% 
Jumlah liabilitas (35,89)% (12,34)% 93,82% 29,81% 5,64% 
Jumlah ekuitas 44,15% (166,29)% 96,10% (7,74)% (2,92)% 
           

Rasio Bisnis (%)          

Laba kotor/pendapatan bersih  42,33% 45,67% 43,86% 43,78% 40,26% 
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan/pendapatan 
bersih (18,21)% (13,84)% (18,62)% (8,86)% 1,29% 
Laba kotor/ aset 64,13% 46,93% 55,44% 67,56% 77,32% 
Laba (rugi) bersih tahun berjalan /aset (27,76)% (14,22)% (23,53)% (13,67)% 2,47% 
Laba (rugi) bersih tahun berjalan /ekuitas (78,09)% (72,20)% 49,01% 28,97% (3,01)% 
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan /aset (27,58)% (14,22)% (23,53)% (13,67)% 2,47% 
Laba kotor/ ekuitas 180,38% 238,22% (115,47)% (143,15)% (94,08)% 
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan /ekuitas (77,59)% (72,20)% 49,01% 28,97% (3,01)% 
           

Rasio Likuiditas (x)          

Rasio lancar 1,00 1,98 1,75  1,81  1,74  
Solvabilitas ekuitas (debt to equity ratio) 1,81 4,08  (3,08) (3,12) (2,22) 
Solvabilitas aset (debt to asset ratio) 0,64 0,80  1,48  1,47  1,82  
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XI. EKUITAS  
 
 
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Perseroan yang angka-angkanya dikutip 
dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.  
 
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 
2013 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dahulu KAP Tanudiredja, 
Wibisana & Rekan (firma jaringan global PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat opini tanpa 
modifikasian berdasarkan laporan no. A160526002/DC2/SUB/2016 tanggal 26 Mei 2016. 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
Pada tanggal 31 Desember 

2015 2014 2013 

Ekuitas/ (defisiensi modal)    
Modal Saham     
  Modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh 160.040 111.180 10.000 
  Akumulasi kerugian  (114.892) (79.860) (57.247) 

JUMLAH EKUITAS/(DEFISIENSI MODAL) 45.148 31.320 (47.247) 

 
Tabel Proforma Ekuitas  
 
Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 
setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya 
emisi adalah sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham) 

Uraian 
Modal 

Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

Tambahan Modal 
Disetor/Agio 

Saham 

Saldo 
Laba 

Jumlah 
Ekuitas 

Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan 
pada tanggal 31 Desember 2015  

160.040 - (114.892) 45.148 

Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 
Desember 2015 

    

Penawaran Umum sebanyak  478.041.000 
(empat ratus tujuh puluh delapan juta empat 
puluh satu ribu)  saham dengan harga 
penawaran Rp 180,- per saham setelah 
dikurangi biaya emisi 

47.804 31.388 - 79.192 

Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum 207.844 31.388 (114.892) 124.340 

 

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 
TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH 
DINYATAKAN DIATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN 
PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. 
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XII. KEBIJAKAN DIVIDEN  
 
 
Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan 
mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS 
Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.   
 
Sebelum berakhirnya tahun buku, Perseroan dapat membagikan dividen interim sepanjang: (i) hal 
tersebut diperkenankan dalam  Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak 
menyebabkan jumlah kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan 
disetor penuh ditambah cadangan wajib Perseroan dan (ii) tidak mempengaruhi atau menyebabkan 
Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mempengaruhi kegiatan 
usahanya. Dividen interim ditetapkan berdasakan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan 
Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim 
yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan 
Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak 
dapat mengembalikan dividen interim tersebut.  
 
Perseroan berencana untuk membagian dividen sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah 
dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan 
menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan 
peraturan yang berlaku.  
 
Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas tahunan sebesar sebanyak-banyaknya 20% (dua 
puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2017 
dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara 
pemegang saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan di masa yang akan 
datang. 
 
Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari 
Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap 
periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan 
Manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain: 
 
a. Pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan; 
b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan; 
c. prospek usaha perseroan; 
d. belanja modal dan rencana investasi lainnya; 
e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya; 
 
Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh 
hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di 
Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak 
penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku 
pada saat ini). 
 
Setelah Penawaran Umum, para Pemegang Saham baru akan memperoleh hak-hak yang sama dan 
sederajat dengan para Pemegang Saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. 
 
Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara 
hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan 
Pemegang Saham pada RUPS. 
 
Perseroan tidak memiliki negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam 
rangka pembagian dividen.  
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XIII. PERPAJAKAN  
 
 
A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM 

 
Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 
2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 
tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), dividen atau 
pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, 
Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada 
badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek 
Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi : 
 
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan ; dan 
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang 

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% 
dari modal yang disetor. 

 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan 
Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat 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 Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : 
Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah 
ditetapkan sebagai berikut : 
 
1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan 

saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi 

penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh 

penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi 

penjualan saham; 

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% 

dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. 

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak 

penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital 

gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai 

dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 
tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana 
Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, Dana Pensiun yang pendiriannya 
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan 
terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. 
 
Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas 
penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah 
paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. 
 
Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak 
Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% 
(dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang 
merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran 
Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, 
wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak NO. PER-
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24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen 
SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi 
dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangan oleh pejabat pajak yang 
berwenang di Negara mitra P3B. 
 
B. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN 

 
Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang 
berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. 
Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang 
dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya. 
 

 

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK 
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT 
PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM 
YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. 
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XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK 
 
 

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK 
 
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di 
bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan di 
Perseroan 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. 
 
Perjanjian 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. 
 
Para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat 
untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7. 
 
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan 
emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan dengan kesanggupan penuh (full commitment) 
adalah sebagai berikut: 
 

No. Keterangan 

Porsi Penjaminan 

Jumlah Saham Nilai (Rupiah) 
Persentase 

(%)  

Penjamin Pelaksana Emisi Efek    

1. PT Trimegah Securities Tbk  471.503.900 84.870.702.000 98,63 

     

Para Penjamin Emisi Efek    

1. PT Erdikha Elit Sekuritas 526.300 94.734.000 0,11 

2. PT Equator Securities 600.000 108.000.000 0,13 

3. PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia 1.830.800 329.544.000 0,38 

4. PT Lautandhana Securindo 1.000.000 180.000.000 0,21 

5. PT Victoria Securities Indonesia 810.000 145.800.000 0,17 

6.  PT Yulie Sekurindo Tbk 1.770.000 318.600.000 0,37 

Sub total 478.041.000 86.047.380.000 100,00 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi 
dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 
 
B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA 
 
Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara 
para pemegang saham dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil dari 
Penawaran Awal (bookbuilding) yang akan dilakukan sejak 31 Mei 2016 sampai dengan 6 Juni 2016.  
 
Berdasarkan hasil dari Penawaran Awal (bookbuilding), harga tertinggi yang diterima oleh Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek adalah antara Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp190,- 
(seratus sembilan puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil dari Penawaran Awal 
(bookbuilding) sebagaimana dinyatakan di atas, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
berdasarkan persetujuan bersama menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan 
puluh Rupiah) per saham. Penetapan harga tersebut juga mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:  
 

 kondisi pasar pada saat Penawaran Awal (bookbuilding); 

 permintaan global dari investor (domestik dan internasional); 

 permintaan dari calon investor yang memenuhi syarat; 
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 900 000 ,63 

 

 

 300 00 0,11 

 000 000 0,13 

  00 000 0,38 

 00 000 0,21 

 000 000 0,17 

6.  00 000 0,37 

000 000 0,00 

 kinerja keuangan Perseroan; 

 data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, riwayat singkat, prospek usaha, 
dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan industri H&B di Indonesia; 

 status dari perkembangan terakhir Perseroan; 

 faktor-faktor di atas yang terkait dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian 
untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; 

 penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang 
tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan 

 kinerja saham di pasar sekunder. 
 
Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum, harga saham Perseroan akan 
terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang 
secara aktif di Bursa Efek Indonesia di mana saham terdaftar.  
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XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 
 
 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran 
Umum  ini adalah sebagai berikut:  
 
1.  Akuntan 

Publik 
: KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan 

global PricewaterhouseCoopers)  
Plaza 89 
Jl. H.R Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 
Telp : (62 21) – 5290 5555 
Fax  : (62 21) – 5290 5050 
STTD: No. AP.1022 tanggal 17 Desember 2014  atas nama  Subianto, S.E., 
CPA. 

  
Surat Penunjukan No. EL2015111604/SUB/ALI tanggal  16 November 2015. 
 
Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum  ini adalah untuk 
melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. 
Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan 
audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji 
yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang 
diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. 
 
Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah 
dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi 
yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian 
terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 
 
Pengalaman kerja KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global 
PricewaterhouseCoopers) di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir adalah: 
 

No. Perusahaan Kegiatan Tahun 

1. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 

2. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 

3. PT XL Axiata Tbk Penawaran Umum Sukuk Ijarah 

Berkelanjutan 

2015 

4. PT Bank BNI Syariah Penawaran Umum Sukuk Mudharabah 2015 

5. PT Federal International Finance Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2015 

6. PT Mandiri Tunas Finance Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2015 

7. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2015 

8. PT Toyota Astra Financial Services Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2014 

9. PT Link Net Tbk Penawaran Umum Sahaman Perdana 2014 

10. PT Mandiri Tunas Finance Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013 

11. PT Bank OCBC NISP Tbk Penawaran Umum Terbatas 2013 

12. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Tbk 
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013 

13. PT Astra Otoparts Tbk Penawaran Umum Terbatas  2013 

14. PT Surya Artha Nusantara Finance Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013 

15. PT Matahari Department Store Tbk Penawaran Saham Terbatas 2013 

16. PT Hero Supermarket Tbk Penawaran Umum Terbatas 2013 
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1.  : an 

 

1. 2015 

2. 2015 

3. 2015 

4. 2015 

5. n 2015 

6. n 2015 

7. ero) n 2015 

8. n 2014 

9. 2014 

10. n 2013 

11. 2013 

12. nal 

13. 2013 

14. n 2013 

15. 2013 

16. 2013 

 

 
Konsultan 
Hukum 

 
: 

 
Assegaf Hamzah & Partners 
Menara Rajawali, Lantai 16 
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1 
Kawasan Mega Kuningan 
Jakarta 12950 
 
Telp : 62 21 – 2555 7800  
Fax : 62 21 – 2555 7899 
STTD No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama 
Bono Daru Adji, SH. 
 

Surat Penunjukan No. 0396/02/12/03/16 tanggal 18 Maret 2016. 
 
Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka 
Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada 
mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh 
Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat 
dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang 
diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan 
peraturan pasar modal yang berlaku. 
 
Pengalaman kerja Assegaf Hamzah & Partners di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun 
terakhir adalah: 
  

No. Perusahaan Kegiatan Tahun 

1.  PT Mega Manunggal Perkasa Tbk. Penawaran Umum Saham Perdana 2015 

2.  PT Merdeka Copper Gold Tbk. Penawaran Umum Saham Perdana 2015 

3.  PT Daria-Varia Laboratoria Tbk. 
Penggabungan antara PT Daria-Varia 
Laboratoria Tbk. dengan PT Pradja Pharin 

2014 

4.  PT Garuda Indonesia Tbk. Penawaran Umum Terbatas 2014 
5.  PT Mitra Investindo Tbk. Penawaran Umum Terbatas 2014 

6.  PT Holcim Indonesia Tbk. 
Penggabungan antara PT Holcim Indonesia 
Tbk dengan PT Bintang Polindo Perkasa 
dan PT Wahana Transtama 

2014 

7.  PT Graha Layar Prima Tbk. Penawaran Umum Saham Perdana 2014 

8.  PT XL Axiata Tbk. 
Akuisisi dan Penggabungan dengan PT 
AXIS Telekom Indonesia 

2014 

9.  PT Sri Rejeki Isman Tbk. Penawaran Umum Saham Perdana 2013 
10. PT Provident Agro Tbk. Penawaran Umum Terbatas 2013 
11. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Penawaran Umum Saham Perdana 2013 
12. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. Penawaran Umum Saham Perdana 2013 
13. PT Garuda Indonesia Tbk. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013 
14. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013 

 

 
2.  Notaris : Jose Dima Satria, S.H, M.Kn 

Komplek Rukan Fatmawati Mas Blok II/210 
Jl. RS Fatmawati No. 20, South Jakarta 
 
Telp : (62 21) - 7591 6498  
 
Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012  
STTD No. 665/BL/STTD-N/2012 tanggal 8 Juni 2012.  
 

Surat Penunjukan No. 51/GA-DID/III/16 tanggal 15 Maret 2016. 
 
Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini 
adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain 
perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian 
Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek. 
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Pengalaman kerja notaris Jose Dima Satria, S.H, M.Kn  di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) 
tahun terakhir adalah: 
 

No. Perusahaan Kegiatan Tahun 

1. PT Mega Manunggal Property Tbk Penawaran Umum Perdana 2015 
2. PT Kino Indonesia Tbk Penawaran Umum Perdana 2015 
3. PT Berlina Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 
4. PT Blue Bird Tbk Penawaran Umum Perdana 2014 
5. PT Provident Agro Tbk Penawaran Umum Terbatas 2014 
6. PT.Mitra Pinasthika Mustika Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 
7. PT BTPN Tbk Obligasi 2013 

 

 
3.  Biro 

Administra
si Efek 

: PT Datindo Entrycom  
Puri Datindo – Wisma Sudirman 
Jl. Jend Sudirman Kav. 34 
Jakarta 10220 
 
Telp : (62 21) 5709 009 
Fax : (62 21) 5709 026 
Anggota  Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  
STTD No. Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 
 

 Surat Penunjukan No. 15/DID – DE/VIII/2015 tanggal 27 Juli 2015 
 
Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan 
Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. meliputi penerimaan dan 
pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir 
Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana 
disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi 
Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan 
administrasi pemesanan Saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.  
 
Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak 
pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan 
peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang 
ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang 
ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan 
menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir 
Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan 
menyusun laporan Penawaran Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan pasar modal yang berlaku. 
 
Pengalaman kerja PT Datindo Entrycom di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir 
adalah: 
 

No Perusahaan Kegiatan Tahun 

1 PT Equity Development Investment Tbk Penawaran Umum Terbatas  2016 
2 PT Mitra Pemuda Tbk Penawaran Umum Perdana 2016 
3 PT KINO Indonesia Tbk Penawaran Umum Perdana 2015 
4 PT ANTAM (Persero) Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 
5 PT Adhi Karya (Persero) Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 
6 PT Bank Harda Internasional Tbk Penawaran Umum Perdana 2015 
7 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 
8 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 
9 PT Anabatic Technologies Tbk Penawaran Umum Perdana 2015 
10 PT Waskita Karya (Persero) Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 
11 PT Merdeka Copper Gold Tbk Penawaran Umum Perdana 2015 
12 PT Mega Manunggal Property Tbk Penawaran Umum Perdana 2015 
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1. a 2015 
2. a 2015 
3. s 2015 
4. a 2014 
5. s 2014 
6. a 2013 
7. 2013 

3.  : 

 

No n 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

13 PT Intan Baruprana Finance Tbk Penawaran Umum Perdana 2014 
14 PT Blue Bird Tbk Penawaran Umum Perdana 2014 
15 PT Mitrabara Adiperdana Tbk Penawaran Umum Perdana 2014 
16 PT Graha Layar Prima Tbk Penawaran Umum Perdana 2014 
17 PT Wijaya Karya Beton Tbk Penawaran Umum Perdana 2014 
18 PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 
19 PT Arita Prima Indonesia Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 
20 PT Cipaganti Citra Graha Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 
21 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 
22 PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 
23 PT Mitra Phinasthika Mustika Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 
24 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 

    
 

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini 
menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara 
langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam 
UUPT. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 
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XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN 
KEUANGAN PERSEROAN 
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PT DUTA INTIDAYA Tbk 
 

Halaman  - 1/1 -  Schedule 
 

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

The accompanying notes form an integral 
 part of these financial statements. 

 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013  

(Expressed in thousands of Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 
      

   Catatan/   
   Notes   2015   2014   2013  

 
ASET         ASSETS 
 
ASET LANCAR        CURRENT ASSETS 
Kas dan bank 5  12,423,318  39,325,550  27,328,505 Cash and banks 
Piutang usaha - Pihak        Trade receivable - Third 
  ketiga - bersih 6  3,746,196  4,405,563  1,919,863 parties - net 
Piutang lain-lain        Other receivables  
 - Pihak berelasi  21b  4,711,288  5,800,224  2,968,491 Related parties  - 
Persediaan - bersih 7  43,325,153  41,450,760  20,779,600 Inventories - net 
Pajak dibayar dimuka        Prepaid taxes 
 - Pajak penghasilan         Corporate income -   
  badan 12a  -  1,570,544  552,112 taxes 
 - Pajak lain-lain 12a  1,876,788  1,158,293  430,561 Other taxes - 
Biaya dibayar dimuka -        Prepayments - current  
 bagian lancar 8  11,832,391  10,653,601  6,455,193 portion 
Beban ditangguhkan   1,157,088  -  - Deferred charges 
Aset lancar lain-lain   400,674  1,404,638  1,394,977 Other current assets 
      
Jumlah aset lancar   79,472,896  105,769,173  61,829,302 Total current assets 
    
           NON-CURRENT  
ASET TIDAK LANCAR        ASSETS 
Biaya dibayar dimuka -        Prepayments -  
 bagian tidak lancar 8  5,127,049  7,239,465  5,996,090 non-current portion 
Aset tetap - bersih 9  34,482,363  37,411,554  24,492,406 Fixed assets - net 
Aset pajak tangguhan 12d  659,696  1,291,609  991,726 Deferred tax assets 
Uang jaminan   7,256,192  7,275,123  5,087,262 Refundable deposits 
 

Jumlah aset tidak lancar   47,525,300  53,217,751  36,567,484 Total non-current assets 
         
JUMLAH ASET   126,998,196  158,986,924  98,396,786 TOTAL ASSETS   
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PT DUTA INTIDAYA Tbk 
 

Halaman  - 1/2 -  Schedule 
 

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

The accompanying notes form an integral 
 part of these financial statements. 

 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013  

(Expressed in thousands of Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 

   Catatan/   
   Notes   2015   2014   2013  
 

LIABILITAS        LIABILITIES 
 
LIABILITAS JANGKA  
 PENDEK        CURRENT LIABILITIES 
Utang usaha        Trade payables 
 - Pihak ketiga 10  30,325,697  23,232,710  19,433,265 Third parties - 
 - Pihak berelasi 10,21b  11,134,611  6,999,826  1,500,609 Related parties - 
Utang lain-lain        Other payables 
 - Pihak ketiga   1,207,082  1,538,163  2,237,848 Third parties - 
 - Pihak berelasi 21b  11,542,520  10,796,389  5,774,868  Related parties - 
Utang pajak lain-lain 12b  438,065   969,384  354,913 Other taxes payable 
Akrual  11  5,668,559  8,727,228  5,313,707 Accruals 
Pinjaman bank  
 jangka pendek 13  18,140,000  -  - Short-term bank loan 
Liabilitas imbalan kerja        Short-term employee 
 jangka pendek 14a  797,705  1,204,297  709,333 benefit obligations 
 
Jumlah liabilitas jangka  
 pendek   79,254,239  53,467,997  35,324,543 Total current liabilities 
         
LIABILITAS JANGKA        NON-CURRENT  
 PANJANG         LIABILITIES 
Pinjaman jangka panjang 13  -  71,474,244  108,247,829 Long-term borrowings 
Liabilitas imbalan        Employee benefit 
 kerja 14b  2,595,924  2,725,186  2,072,011 obligations 
 
Jumlah liabilitas        Total non-current 
 jangka panjang   2,595,924  74,199,430  110,319,840 liabilities 
   
JUMLAH LIABILITAS   81,850,163  127,667,427  145,644,383 TOTAL LIABILITIES 
 
EKUITAS/(DEFISIENSI        EQUITY/(CAPITAL 
 MODAL)        DEFICIENCY)  
Modal saham - modal          

dasar 1.600.398.000        Share capital - 
saham biasa, modal        authorised capital 
ditempatkan, dan        1,600,398,000 

 disetor penuh         ordinary  shares, issued 
 1.600.398.000 lembar         and fully paid-up capital 
 saham (31 Desember        1,600,398,000 ordinary  
 2014: 1.111.798.000        shares (31 Desember 
 lembar saham biasa;        2014: 1,111,798,000 
 31 Desember 2013:        ordinary shares; 
 1.000 lembar saham        31 December 2013:  
 seri A, 24.000 lembar        1,000 A series shares, 
 saham seri B, dan        24,000 B series shares 
 75.000 lembar        and 75,000 C 
 saham seri C) 15  160,039,800  111,179,800  10,000,000 series shares) 
Akumulasi kerugian   (114,891,767)  (79,860,303)  (57,247,597) Accumulated losses 
            
Jumlah ekuitas/        Total equity/(capital 
  (defisiensi modal)   45,148,033  31,319,497  (47,247,597) deficiency) 
 

JUMLAH LIABILITAS        TOTAL LIABILITIES 
 DAN EKUITAS/        AND EQUITY/ 
 (DEFISIENSI        (CAPITAL 
 MODAL)   126,998,196  158,986,924  98,396,786 DEFICIENCY) 
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Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. 

The accompanying notes form an integral 
 part of these financial statements. 

 

LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain) 

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND 
OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013  

(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated) 

 

   Catatan/   
   Notes   2015   2014   2013  

 
Pendapatan bersih 16  192,415,349  163,377,964  124,382,451 Net revenue 
 
Beban pokok pendapatan 17  (110,975,454)  (88,765,812)  (69,827,858) Cost of revenue 
 
Laba kotor   81,439,895  74,612,152  54,554,593 Gross profit 
 
Beban usaha 18  (102,596,480)  (86,540,439)  (59,245,782) Operating expenses 
(Kerugian)/keuntungan Foreign exchange 
 selisih kurs, bersih   (56,875)  (1,531,788)  2,075,655  (losses)/gain, net 
Penghasilan keuangan   168,456  59,979  64,095 Finance income 
Biaya keuangan  19  (9,785,282)  (8,960,481)  (20,475,783) Finance costs 
  
Rugi sebelum pajak         Loss before 
 penghasilan   (30,830,286)  (22,360,577)  (23,027,222) income tax 
 
Beban pajak penghasilan 12c  (4,423,942)  (252,129)  (127,256) Income tax expenses  
 
Rugi bersih tahun berjalan   (35,254,228)  (22,612,706)  (23,154,478) Net loss for the year 
 
Penghasilan komprehensif        Other comprehensive 
 lain         income 
 
Pos yang tidak akan        Item that will not be 
 direklasifikasi        reclassified to 
 ke laba rugi:        profit or loss: 
           Remeasurement of 
Pengukuran kembali        employee benefit 
 liabilitas imbalan kerja   297,019  -  - obligations 
Pajak penghasilan terkait   (74,255)  -  - Related income tax  
           
    
      222,764  -  -  
 
Pos yang akan        Item that will be 
 direklasifikasi        reclassified to 
 ke laba rugi   -  -  - profit or loss 
 
           Other comprehensive 
Penghasilan komprehensif         income for the year,  
  tahun berjalan, setelah pajak   222,764  -  - net of tax 
        
Jumlah rugi komprehensif        Total comprehensive  
 tahun berjalan   (35,031,464)  (22,612,706)  (23,154,478) loss for the year 
 
Rugi bersih per saham -        Net loss per share - 
 dasar dan dilusian         basic and diluted  
 (nilai penuh) 20  (22)   (20)  (231,545)  (full amount) 
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Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. 

The accompanying notes form an integral 
 part of these financial statements. 

 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain) 

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 
FOR THE YEARS ENDED 

31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013  
(Expressed in thousands of Rupiah,  

unless otherwise stated) 
 
 

       
   Modal   Akumulasi     
   saham/   kerugian/     
   Share   Accumulated   Jumlah/  
   capital   losses   Total  
 
Saldo 1 Januari 2013  10,000,000  (34,093,119)  (24,093,119) Balance as at 1 January 2013 
 
Rugi bersih/ 

jumlah rugi komprehensif       Net loss/total comprehensive loss 
tahun berjalan  -  (23,154,478)  (23,154,478) for the year 

         
Saldo 31 Desember 2013  10,000,000  (57,247,597)  (47,247,597) Balance as at 31 December 2013 
 
Penerbitan saham baru        Issuance of new shares 
 (lihat Catatan 1)  101,179,800   -  101,179,800  (see Note 1) 
 
Rugi bersih/ 

jumlah rugi komprehensif       Net loss/total comprehensive loss 
 tahun berjalan  -  (22,612,706)  (22,612,706) for the year 
         
Saldo 31 Desember 2014  111,179,800  (79,860,303)  31,319,497 Balance as at 31 December 2014 
 
Penerbitan saham baru        Issuance of new shares 
 (lihat Catatan 1)  48,860,000   -  48,860,000  (see Note 1) 
 
Rugi bersih tahun berjalan  -  (35,254,228)  (35,254,228) Net loss for the year 
 
Penghasilan komprehensif lain:        Other comprehensive income: 
- Pengukuran kembali       Remeasurement of     - 
  imbalan kerja,        employee benefit  
 setelah pajak  -  222,764  222,764 obligations, net of tax 
 
Jumlah rugi komprehensif        Total comprehensive loss 
 tahun berjalan  -  (35,031,464)  (35,031,464) for the year 
         
Saldo 31 Desember 2015  160,039,800  (114,891,767)  45,148,033 Balance as at 31 December 2015 
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Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. 

The accompanying notes form an integral 
 part of these financial statements. 

 

LAPORAN ARUS KAS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain) 

STATEMENTS OF CASH FLOWS 
FOR THE YEARS ENDED  

31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 
(Expressed in thousands of Rupiah,  

unless otherwise stated) 
 

   Catatan/    
   Notes   2015   2014   2013  
 

ARUS KAS DARI        CASH FLOWS FROM 
 AKTIVITAS OPERASI        OPERATING ACTIVITIES 
Penerimaan dari pelanggan   193,723,792  160,832,374  123,910,287 Receipts from customers 
Pembayaran kepada         Payments to suppliers 
 pemasok dan lain-lain   (160,281,374)  (163,212,622)  (121,587,094) and others 
Pembayaran kepada         
 karyawan    (32,066,871)  (22,803,128)  (16,437,298) Payments to employees 
Kas yang dihasilkan dari/        Cash generated from/ 
 (digunakan untuk) operasi     1,375,547   (25,183,376)  (14,114,105) (used in) operations 
Pembayaran biaya keuangan   (7,154,145)  (4,997,995)  (2,513,549) Payment of finance costs 
Penerimaan penghasilan        Receipt from finance 
 keuangan   168,456  59,979  64,095 income 
Pembayaran pajak        Payment for corporate 
 penghasilan badan   (2,568,595)   (1,018,432)  (416,797) income tax  
      
Arus kas bersih yang          
 digunakan untuk         Net cash flows used in 
 aktivitas operasi   (8,178,737)  (31,139,824)  (16,980,356) operating activities 
      
ARUS KAS DARI        CASH FLOWS FROM 
 AKTIVITAS INVESTASI        INVESTING ACTIVITIES 
Perolehan aset tetap 9,25  (8,807,855)  (17,169,181)  (16,594,583) Acquisitions of fixed assets  
Penerimaan dari        Proceed from fixed assets 
 pelepasan aset tetap   20,000  -  - disposal 
   
 
Arus kas bersih yang         
 digunakan untuk        Net cash flows used 
 aktivitas investasi   (8,787,855)  (17,169,181)  (16,594,583) in investing activities 
      
ARUS KAS DARI        CASH FLOWS FROM 
 AKTIVITAS PENDANAAN         FINANCING ACTIVITIES  
Penerimaan dari        Proceeds from issuance 
 penerbitan saham 15  48,860,000  101,179,800  - of new shares  
           Planned share issuance 
Biaya rencana emisi saham   (1,157,087)  -  - costs 
Penerimaan dari pinjaman   92,000,000  55,086,840  40,242,640 Proceeds from borrowings 
Pembayaran pinjaman   (149,678,247)  (96,288,405)  - Repayment of borrowings 
  
Arus kas bersih yang          
 (digunakan untuk)/        Net cash flows (used in)/ 
 diperoleh dari         provided from 
 aktivitas pendanaan   (9,975,334)  59,978,235  40,242,640 financing activities  
 
(Penurunan)/kenaikan        Net (decrease)/increase in  
 bersih kas dan bank   (26,941,926)  11,669,230  6,667,701 cash and banks 
 
Kas dan bank pada awal        Cash and banks at the  
 tahun 5  39,325,550  27,328,505  17,466,830 beginning of the year 
 
Dampak perubahan        Effect of exhange rate 
 kurs terhadap        changes on cash and 
 kas dan bank   39,694  327,815  3,193,974 banks 
  
Kas dan bank pada akhir        Cash and banks at 
 tahun 5  12,423,318  39,325,550  27,328,505 the end of the year 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 

(Expressed in thousand of Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 

 

 

1. UMUM 1. GENERAL 
 

 PT Duta Intidaya Tbk (“Perusahaan”) didirikan 
berdasarkan Akta Notaris Ukon Krisnajaya, SH No. 
16 tanggal 16 Juni 2005. Anggaran Dasar Perusahan 
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dalam surat 
keputusannya No. C-20675 HT.01.01.TH.2005 
tanggal 26 Juli 2005.  

 
 Pada tanggal 18 Desember 2014, Perusahaan 

meningkatkan modal ditempatkan dan disetor 
Perusahaan menjadi Rp 111.179.800.000 (nilai 
penuh). 

 PT Duta Intidaya Tbk (the “Company”) was 
established based on Notarial Deed of Ukon 
Krisnajaya, SH No. 16 dated 16 June 2005. The Article 
of Association was approved by the Minister of Law 
and Human Rights of the Republic of Indonesia in its 
decision letter No. C-20675 HT.01.01.TH.2005 dated 
26 July 2005.  

 
 On 18 December 2014, the Company increased its 

issued capital and paid-up capital of the Company to 
Rp 111,179,800,000 (full amount). 

 
 Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dimuat 

dalam Akta Notaris yang dibuat dihadapan  
Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, No. 213 tanggal 
21 Desember 2015, dimana para pemegang saham 
menyetujui aksi korporasi berikut melalui Keputusan 
Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa tanggal 18 Desember 2015: 

 
(a) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor 

Perusahaan menjadi Rp 160.039.800.000 (nilai 
penuh); 

 
(b) Pengeluaran saham-saham baru sejumlah 

488.600.000 saham dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp 100 (nilai 
penuh) yang akan diambil seluruhnya oleh PT 
Indah Sehat Cemerlang; 

 
(c) Penerbitan saham baru kepada PT Indah Sehat 

Cemerlang karena PT Usaha Indah Abadi 
dengan tanpa syarat mengesampingkan haknya 
untuk memesan terlebih dahulu. 

 
Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan di atas 
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui 
suratnya No. AHU-0948987.AH.01.02. Tahun 2015 
tanggal 29 Desember 2015.  

The Company's Articles of Association has been 
amended under Notarial Deed made by Hasbullah 
Abdul Rasyid, SH, MKn, No. 213 dated 21 December 
2015, whereby the shareholders approved the 
following corporate actions through its Circular 
Resolution In Lieu of an Extraordinary General 
Meeting of Shareholders dated 18 December 2015: 

 
 

(a) Increase paid-up capital and issued capital of the 
Company to Rp 160,039,800,000 (full amount); 

 
 
 

(b) Issuance of new shares amounted to 
488,600,000  shares with face value of each 
shares Rp 100 (full amount) that will be fully taken 
by PT Indah Sehat Cemerlang; 

 
 

(c) Issuance of new shares to PT Indah Sehat 
Cemerlang because PT Usaha Indah Abadi has 
unconditionally waived its pre-emptive rights. 

 
 

The above amendment to the Company's Articles of 
Association has been approved by the Minister of 
Justice and Human Rights of the Republic of 
Indonesia in its Decision Letter No. AHU-
0948987.AH.01.02. Year 2015 dated 29 December 
2015. 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 

(Expressed in thousand of Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 

 

1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued) 
 

Perusahaan bergerak dalam kegiatan perdagangan 
dan jasa. Perusahaan menjual produk kesehatan 
dan kecantikan, parfum dan kosmetik. Kantor 
Perusahaan berlokasi di Wisma Argo Manunggal 
Lantai 14, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Karet 
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan 
mengoperasikan 46 toko dengan nama "Watsons" 
(31 Desember 2014: 43 toko, 2013: 31 toko) – tidak 
diaudit. 

The Company is engaged in trading and services 
activities. The Company retails health and beauty 
products, perfumeries and cosmetics. The Company’s 
office is located at Wisma Argo Manunggal Level 14, 
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Karet Semanggi, 
Setiabudi, South Jakarta. As at 31 December 2015, 
the Company operates 46 stores under the name of 
“Watsons” (31 December 2014: 43 stores, 2013: 31 
stores) – unaudited.  

  
Entitas induk dan entitas akhir Perusahaan masing-
masing adalah PT Indah Sehat Cemerlang dan PT 
Bintang Indah Abadi. 

The parent entity and ultimate parent entity of the 
Company are PT Indah Sehat Cemerlang and PT 
Bintang Indah Abadi, respectively. 

  

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada 
tanggal 13 Januari 2006. 

The Company commenced its commercial operations 
on 13 January 2006. 

  
 Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, 

susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 
Perusahaan adalah sebagai berikut: 

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, the 
composition of the Company’s Board of 
Commissioners and Board of Directors was as follows: 

 
   2015   2014   2013  

           

Komisaris utama  Oki Suprayogi   Oki Suprayogi  Oki Suprayogi  President commissioner 
Komisaris  Fauzi Novian  Fauzi Novian  Fauzi Novian  Commissioners 
 Sugito Walujo  Sugito Walujo  Sugito Walujo 
 
Presiden direktur -   Irwan  Irwan   President director 
     Bunyamin Afiff   Bunyamin Afiff  
Direktur  Sukarnen Suwanto Kyu Tae Park  Kyu Tae Park  Director 

 Irwan   Irwan  Irwan 
  Bunyamin Afiff   Bunyamin Afiff   Bunyamin Afiff  

   
Efektif sejak tanggal 18 Desember 2015, posisi 
Bapak Irwan Bunyamin Affif berubah menjadi 
Direktur Perusahaan. Lihat Catatan 27 untuk 
peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan. 

Effective since 18 December 2015, the position of Mr. 
Irwan Bunyamin Affif has changed to Director of the 
Company. See Note 27 for events after statement of 
financial position date. 

  
Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan 
memiliki 439 orang karyawan (31 Desember 2014: 
421 orang karyawan, 2013: 315 orang karyawan) – 
tidak diaudit. 

As at 31 December 2015, the Company had 439 
employees (31 December 2014: 421 employees, 
2013: 315 employees) – unaudited. 

  
  

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES 

 
 Laporan keuangan PT Duta Intidaya Tbk diotorisasi 

oleh Dewan Direksi pada tanggal 26 Mei 2016. 
The financial statements of PT Duta Intidaya Tbk were 
authorised by the Board of Directors on 26 May 2016.  

  

Laporan keuangan ini juga ditujukan untuk keperluan 
rencana aksi korporasi Perusahaan yang sampai 
dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini 
masih dalam proses persiapan. Oleh karena itu, 
Perusahaan menyajikan laporan keuangannya pada 
tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.  

These financial statements are also intended for the 
purpose of the Company’s plan for corporate action, 
which is still in the preparation process as of the date 
of the authorised date of these financial statements.  
Accordingly, the Company is presenting its financial 
statements as at and for the years ended 
31 December 2015, 2014 and 2013. 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 

(Expressed in thousand of Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 

 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi 
penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan 
keuangan Perusahaan yang sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan 
yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan Indonesia (BAPEPAM-LK) 
(sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau 
OJK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian 
Laporan Keuangan dan Keputusan Ketua 
BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang 
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan 
Emiten atau Perusahaan Publik. 

Presented below is the summary of the significant 
accounting policies adopted for the preparation of the 
financial statements of the Company, which conform 
to the Indonesian Financial Accounting Standards and 
the regulations imposed by the Indonesian Capital 
Market and Financial Institution Supervisory Agency 
(BAPEPAM-LK) (currently Indonesian Financial 
Services Authority or OJK) No. VIII.G.7 regarding 
Guideline for Financial Statements Presentation and 
the Chairman of BAPEPAM-LK Decree No. KEP-
347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosures 
of Issuers or Public Companies. 

  
 Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi 

penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan 
keuangan Perusahaan.  

Presented below are the summary of significant 
accounting policies adopted in preparing the financial 
statements of the Company.  

 
a. Dasar penyusunan laporan keuangan a. Basis of preparation of the financial 

statements  
 

Laporan keuangan disusun berdasarkan 
konsep biaya perolehan dan dasar akrual, 
kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus 
kas disusun dengan menggunakan metode 
langsung dan menyajikan sumber dan 
penggunaan kas dan setara kas dengan 
mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan 
operasi, investasi dan pendanaan. 

The financial statements have been prepared 
under the historical costs concept and the 
accrual basis, except for the statements of cash 
flows. The statements of cash flows are prepared 
using the direct method and present the sources 
and uses of cash and cash equivalents according 
to operating, investing and financing activities. 

 
Angka-angka dalam laporan keuangan 
dibulatkan dan dinyatakan dalam ribuan Rupiah 
(“Rp”), kecuali dinyatakan lain. 

Figures in the financial statements are rounded to 
and expressed in thousands of Rupiah (“Rp”), 
unless otherwise stated. 

 
Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia 
mengharuskan penggunaan estimasi dan 
asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan 
manajemen untuk membuat pertimbangan 
dalam proses penerapan kebijakan akuntansi 
Perusahaan. Area yang kompleks atau 
memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih 
tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi 
dapat berdampak signifikan terhadap laporan 
keuangan diungkapkan di Catatan 4. 

The preparation of financial statements in 
conformity with Indonesian Financial Accounting 
Standards requires the use of certain critical 
accounting estimates. It also requires 
management to exercise its judgement in the 
process of applying the Company’s accounting 
policies. The areas involving a higher degree of 
judgement or complexity, or areas where 
assumptions and estimates are significant to the 
financial statements are disclosed in Note 4. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

  

a. Dasar penyusunan laporan keuangan 

(lanjutan) 
a. Basis of preparation of the financial 

statements (continued) 

 
Perubahan atas Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan 
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 
(“ISAK”) 

Changes in the Statements of Financial 
Accounting Standards (“SFAS”) and 
Interpretations of Statements of Financial 
Accounting Standards (“ISFAS”)  

 
Perusahaan melakukan penerapan standar 
akuntansi dan interpretasi baru/revisi yang 
berlaku efektif pada tahun 2015. Perubahan 
kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat 
seperti yang disyaratkan, sesuai dengan 
ketentuan transisi dalam masing-masing standar 
dan interpretasi. 

The Company adopted new/revised accounting 
standards and interpretations that are effective in 
2015. Changes to the Company’s accounting 
policies have been made as required, in 
accordance with the transitional provisions in the 
respective standards and interpretations. 

  
Penerapan standar dan interpretasi baru/revisi 
berikut, yang relevan dengan operasi 
Perusahaan dan menimbulkan dampak 
terhadap laporan keuangan, terdiri dari: 

The adoption of the following new/revised 
standards and interpretations, which are relevant 
to the Company’s operations and resulted in 
effect on the financial statements, as follows: 

 
PSAK No. 1 (Revisi 2013) ”Penyajian Laporan 
Keuangan” 

SFAS No. 1 (Revised 2013) ”Presentation of 
Financial Statements”  

  
PSAK No. 1 (Revisi 2013) memberikan 
penyesuaian dalam penyajian penghasilan 
komprehensif lain. Perubahan yang utama 
adalah persyaratan untuk mengelompokkan hal-
hal yang disajikan sebagai penghasilan 
komprehensif lain berdasarkan apakah hal-hal 
tersebut berpotensi untuk direklasifikasi ke 
laporan laba rugi di masa yang akan datang. 

SFAS No. 1 (Revised 2013) provides the 
adjustment for presentation of other 
comprehensive income. The main change 
resulting from these amendments is a 
requirement to separate the items presented in 
other comprehensive income on the basis of 
whether they are potentially reclassifiable to profit 
or loss subsequently. 

  
PSAK No. 24 (Revisi 2013) ”Imbalan Kerja” SFAS No. 24 (Revised 2013) ”Employee 

Benefits” 
  

Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan 
kerja” mengakibatkan perubahan kebijakan 
akuntansi Perusahaan sebagai berikut: 

 

The adoption of SFAS No. 24 (Revised 2013), 
“Employee benefits” results into changes on the 
Company’s accounting policies as follows: 

- Seluruh biaya jasa lalu diakui langsung di 
laporan laba rugi. Sebelumnya, biaya jasa 
lalu diakui berdasarkan metode garis lurus 
sepanjang periode vesting jika perubahan 
bersifat kondisional terhadap sisa jasa 
pekerja untuk periode waktu tertentu 
(periode vesting). 

- All past service costs are now recognised 
immediately in profit or loss. Previously, past 
service costs were recognised on a straight 
line basis over the vesting period if the 
changes were conditional on the employees 
remaining in service for a specified period of 
time (the vesting period). 

 
- Keuntungan dan kerugian aktuarial atas 

imbalan pensiun diakui sebagai 
penghasilan/kerugian komprehensif lain. 

 

- Actuarial gains and losses on retirement 
benefits are recognised in other 
comprehensive income/loss. 

- Revisi standar ini juga mensyaratkan 
pengungkapan yang lebih ekstensif. 
Pengungkapan tersebut telah diterapkan di 
Catatan 14. 

- The revised standard also requires more 
extensive disclosures. These have been 
provided in Note 14. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
a. Dasar penyusunan laporan keuangan 

(lanjutan) 
a. Basis of preparation of the financial 

statements (continued) 
 

Perubahan atas Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan 
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 
(“ISAK”) (lanjutan) 

Changes in the Statements of Financial 
Accounting Standards (“SFAS”) and 
Interpretations of Statements of Financial 
Accounting Standards (“ISFAS”) (continued) 

  
PSAK No. 24 (Revisi 2013) ”Imbalan Kerja” 
(lanjutan) 

SFAS No. 24 (Revised 2013) ”Employee 
Benefits” (continued) 
 

Mempertimbangkan jumlah penyesuaian yang 
tidak material terhadap penerapan standar baru 
ini, Perusahaan memutuskan untuk tidak 
menyajikan kembali laporan keuangan tahun 
2014 dan 2013. Perusahaan membukukan saldo 
keuntungan aktuarial yang belum diakui pada 
tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 340 juta 
(nilai penuh) dalam laporan laba rugi tahun 
berjalan (lihat Catatan 14). 

Considering the immaterial amount of adjustment 
resulted from the implementation of this new 
standard, the Company has decided not to 
restate the 2014 and 2013 financial statements. 
The Company recorded the actuarial gains that 
have not been recognised in the prior periods of 
Rp 340 million (full amount) to the current year 
profit or loss (see Note 14). 

  
PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen 
Keuangan: Pengungkapan” 

SFAS No. 60 (Revised 2014), “Financial 
Instruments: Disclosures”  

  
Perubahan terhadap PSAK No. 60, “Instrumen 
keuangan: Pengungkapan”, mensyaratkan 
antara lain pengungkapan saling hapus 
tambahan untuk mengevaluasi dampak atau 
potensi dampak perjanjian bersih, termasuk hak 
untuk saling hapus yang terkait dengan aset 
keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui 
pada laporan posisi keuangan Perusahaan. 
Pengungkapan saling hapus diungkapkan pada 
Catatan 3d. 

Amendment to SFAS No. 60, “Financial 
instruments: Disclosures”, requires amongst 
others additional offsetting disclosures to 
evaluate the effect or the potential effects of 
netting arrangements, including rights of setoff 
associated with financial assets and recognised 
financial liabilities, on the Company’s statements 
of financial position. The offsetting disclosures 
are disclosed in Note 3d. 

  
Penerapan dari standar dan interpretasi 
baru/revisi berikut, yang relevan dengan operasi 
Perusahaan, namun tidak menimbulkan efek 
signifikan terhadap laporan keuangan adalah: 

 

The adoption of the following new/revised 
standards and interpretations, which are relevant 
to the Company’s operations, but did not result in 
a significant effect on the financial statements are 
as follows: 

 
- PSAK No. 46 (Revisi 2014) ”Pajak 

Penghasilan” 
- SFAS No. 46 (Revised 2014) ”Income Taxes” 

- PSAK No. 48 (Revisi 2014) ”Penurunan 
Nilai Aset” 

- SFAS No. 48 (Revised 2014) ”Impairment of 
Assets” 

- PSAK No. 50 (Revisi 2014) ”Instrumen 
Keuangan: Penyajian” 

- SFAS No. 50 (Revised 2014) ”Financial 
Instruments: Presentation” 

- PSAK No. 55 (Revisi 2014) ”Instrumen 
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” 

- SFAS No. 55 (Revised 2014) ”Financial 
Instruments: Recognition and Measurement” 

- PSAK No. 68 ”Pengukuran Nilai Wajar” - SFAS No. 68 ” Fair Value Measurement” 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

  

a. Dasar penyusunan laporan keuangan 

(lanjutan) 
a. Basis of preparation of the financial 

statements (continued) 

 
Perubahan atas Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan 
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 
(“ISAK”) (lanjutan) 

 

Changes in the Statements of Financial 
Accounting Standards (“SFAS”) and 
Interpretations of Statements of Financial 
Accounting Standards (“ISFAS”) (continued) 

 

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah 
diterbitkan, berlaku efektif untuk tahun buku 
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 
Januari 2016 adalah sebagai berikut: 

New standards, amendments and interpretations 
issued effective for the financial year beginning 1 
January 2016 are as follows: 

  
- PSAK No. 5 (Revisi 2015) ”Segmen 

Operasi” 
- SFAS No. 5 (Revised 2015) ”Operating 

Segment” 
- PSAK No. 7 (Revisi 2015) ”Pengungkapan 

Pihak-pihak Berelasi” 
- SFAS No. 7 (Revised 2015) ”Related Party 

Disclosures” 
- PSAK No. 16 (Revisi 2015) ”Aset Tetap” - SFAS No. 16 (Revised 2015) ”Property, 

Plant, and Equipment” 
- PSAK No. 19 (Revisi 2015) ”Aset 

Takberwujud” 
- SFAS No. 19 (Revised 2015) ”Intangible 

Assets” 
- PSAK No. 24 (Revisi 2015) ”Imbalan Kerja” - SFAS No. 24 (Revised 2015) ”Employee 

Benefits” 
- PSAK No. 25 (Revisi 2015) ”Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi 
dan Kesalahan” 

- SFAS No. 25 (Revised 2015) ”Accounting 
Policies, Changes in Accounting Estimates 
and Errors” 

- PSAK No. 68 (Revisi 2015) ”Pengukuran 
Nilai Wajar” 

- SFAS No. 68 (Revised 2015) ”Fair Value 
Measurements” 

- ISAK No. 30 ”Pungutan” - ISFAS No. 30 ”Levies” 
  
Penerapan dini revisi dan standar baru di atas 
sebelum 1 Januari 2016 diijinkan. 

Early adoption of these new and revised 
standards prior to 1 January 2016 is permitted. 

 
Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah 
diterbitkan, berlaku efektif untuk tahun buku 
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 
2017 adalah sebagai berikut: 

New standards, amendments and interpretations 
issued effective for the financial year beginning 1 
January 2017 are as follows: 

  

- PSAK No. 1 (Revisi 2015) ”Penyajian 
Laporan Keuangan” 

- SFAS No. 1 (Revised 2015) ”Presentation of 
Financial Statements” 

- ISAK No. 31 ”Interpretasi atas Ruang 
Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi” 

- ISFAS No. 31 ”Interpretation in Scope of 
SFAS No. 13: Investment Property” 

 
Pada saat penerbitan laporan keuangan, 
manajemen sedang mempelajari dampak yang 
mungkin timbul dari penerapan standar baru dan 
revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan 
keuangan Perusahaan. 

As at the authorisation date of these financial 
statements, the Company is still evaluating the 
potential impact of these new and revised 
standards. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
b. Penjabaran mata uang asing  b. Foreign currency translation 

 
i) Mata uang fungsional dan penyajian i) Functional and presentation currency 

 
Pos-pos yang disertakan dalam laporan 
keuangan Perusahaan diukur 
menggunakan mata uang yang sesuai 
dengan lingkungan ekonomi utama dimana 
entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). 

Items included in the financial statements of 
the Company are measured using the 
currency of the primary economic 
environment in which the entity operates (the 
”functional currency”). 

 
Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah 
(“Rp”) yang merupakan mata uang 
fungsional dan penyajian Perusahaan. 

The financial statements are presented in 
Rupiah (“Rp”) which is the functional and 
presentation currency of the Company. 

 
ii) Transaksi dan saldo ii) Transactions and balances 

 
Transaksi dalam mata uang asing 
dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah 
dengan menggunakan kurs yang berlaku 
pada tanggal transaksi. Pada tanggal 
pelaporan, aset dan liabilitas moneter 
dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam 
Rupiah dengan kurs yang berlaku pada 
tanggal tersebut. 

 
Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang 
timbul dari penyelesaian transaksi dalam 
mata uang asing dan dari penjabaran aset 
dan liabilitas moneter dalam mata uang 
asing diakui di dalam laba rugi. 

Transactions denominated in foreign 
currencies are converted into Rupiah at the 
exchange rates prevailing at the date of the 
transaction. At the reporting date, monetary 
assets and liabilities in foreign currencies are 
translated into Rupiah at the exchange rates 
prevailing at that date. 

 
 

Foreign exchange gains and losses resulting 
from the settlement of such transactions and 
from the translation at period-end exchange 
rates of monetary assets and liabilities 
denominated in foreign currencies are 
recognised in profit or loss. 

 

Kurs yang digunakan oleh Perusahaan sebagai 
acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia pada tanggal pelaporan dimana 1 
Dolar Amerika Serikat (“USD”) = Rp 13.795 (nilai 
penuh) (2014: Rp 12.440 (nilai penuh) dan 2013: 
Rp 12.189 (nilai penuh)). 

The exchange rates used by the Company is the 
rate which is issued by Bank Indonesia where 1 
United States Dollar (“USD”) = Rp 13,795 (full 
amount) (2014: Rp 12,440 (full amount) and 
2013: Rp 12,189 (full amount)). 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
c. Instrumen keuangan c. Financial instruments 

 
i) Aset keuangan i) Financial assets 

 
Perusahaan mengklasifikasikan aset 
keuangan dalam kategori berikut ini: diukur 
pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, 
pinjaman dan piutang, investasi dalam 
kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan 
tersedia untuk dijual. Manajemen 
menentukan klasifikasi aset keuangan pada 
saat awal pengakuan. 

The Company classifies its financial assets in 
the following categories: financial assets at 
fair value through profit or loss, loans and 
receivables, held to maturity investment and 
available for sale financial assets. 
Management determines the classification of 
its financial assets at initial recognition. 

 
Pada tanggal laporan keuangan, 
Perusahaan hanya memiliki aset keuangan 
yang diklasifikasikan sebagai pinjaman 
yang diberikan dan piutang. 

As at the date of the financial statement, the 
Company only has financial assets classified 
as loans and receivables. 

 
Pinjaman yang diberikan dan piutang 
adalah aset keuangan non-derivatif dengan 
pembayaran yang tetap atau dapat 
ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi 
harga di pasar aktif. Pinjaman yang 
diberikan dan piutang dimasukkan sebagai 
aset lancar, kecuali jika jatuh temponya 
melebihi 12 bulan setelah akhir periode 
pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan 
piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak 
lancar. Pinjaman yang diberikan dan 
piutang Perusahaan terdiri dari piutang 
usaha, piutang lain-lain dan aset lancar lain-
lain pada laporan posisi keuangan. 

Loans and receivables are non-derivative 
financial assets with fixed or determinable 
payments that are not quoted in an active 
market. They are included in current assets 
for maturities shorter than 12 months; 
otherwise, they are classified as non-current 
assets. The Company’s loans and 
receivables comprise trade receivables, 
other receivables and other current assets in 
the statements of financial position. 

 

Pinjaman dan piutang dicatat sebesar biaya 
perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif. 
Pinjaman yang diberikan dan piutang 
dihentikan pengakuannya ketika hak untuk 
menerima arus kas dari investasi tersebut 
telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan 
Perusahaan telah mentransfer secara 
substansial seluruh risiko dan manfaat atas 
kepemilikan aset. 
 

Loans and receivables are carried at 
amortised cost using the effective interest 
method. Loans and receivables are 
derecognised when the rights to receive 
cash flows from the assets have ceased to 
exist or have been transferred and the 
Company has transferred substantially all 
risks and rewards of ownership. 

Pendapatan bunga atas aset keuangan 
yang diklasifikasikan sebagai pinjaman 
yang diberikan dan piutang dicatat pada 
penghasilan keuangan pada laporan laba 
rugi. Apabila mengalami penurunan nilai, 
kerugian penurunan nilai dilaporkan 
sebagai pengurang atas nilai tercatat dari 
aset keuangan yang diklasifikasikan 
sebagai pinjaman yang diberikan dan 
piutang, serta kerugiannya dicatat pada 
laporan laba rugi. 

Interest income on financial assets classified 
as loans and receivables is included in 
finance income in profit or loss. In the case 
of impairment, the impairment loss is 
reported as a deduction from the carrying 
value of the financial assets classified as 
loans and receivables and the loss is 
recognised in profit or loss. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
c. Instrumen keuangan (lanjutan) c. Financial instruments (continued) 

 
ii) Liabilitas keuangan ii) Financial liabilities 

 
Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas 
keuangan dalam dua kategori: (1) diukur 
pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, 
dan (2) diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi. 

The Company classifies its financial liabilities 
into two categories: (1) at fair value through 
profit or loss and (2) financial liabilities 
measured at amortised cost. 

 
Pada tanggal laporan keuangan, 
Perusahaan hanya memiliki liabilitas 
keuangan yang diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi. Setelah pengakuan 
awal pada nilai wajar dan biaya transaksi, 
Perusahaan mengukur semua liabilitas 
keuangan pada biaya perolehan 
diamortisasi menggunakan metode suku 
bunga efektif.  

As at the date of the financial statement, the 
Company only has financial liabilities 
measured at amortised cost. After initial 
recognition which is at fair value plus 
transaction costs, the Company measures 
all financial liabilities at amortised cost using 
effective interest rates method.  

 
Liabilitas keuangan Perusahaan diukur 
pada biaya perolehan diamortisasi terdiri 
atas utang usaha, utang lain-lain, akrual, 
dan pinjaman. 

The Company’s financial liabilities measured 
at amortised cost comprise trade payables, 
other payables, accruals and borrowings. 

  

iii) Saling hapus instrumen keuangan iii) Offsetting financial instruments 

 
Aset keuangan dan liabilitas keuangan 
disalinghapuskan dan jumlah bersihnya 
dilaporkan pada laporan posisi keuangan 
ketika terdapat hak yang berkekuatan 
hukum untuk melakukan saling hapus atas 
jumlah yang telah diakui tersebut dan 
adanya niat untuk menyelesaikan secara 
bersih, atau untuk merealisasikan aset dan 
menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. 
Hak yang berkekuatan hukum tidak boleh 
tergantung pada kejadian di masa yang 
akan datang dan harus dapat dilaksanakan 
dalam kondisi bisnis yang normal dan dalam 
keadaan lalai, tidak dapat membayar atau 
kebangkrutan perusahaan atau pihak 
lawan. 

Financial assets and liabilities are offset and 
the net amount is reported in the statements 
of financial position when there is a legally 
enforceable right to offset the recognised 
amounts and there is an intention to settle on 
a net basis, or realise the asset and settle the 
liability simultaneously. The legally 
enforceable right must not be contingent on 
future events and must be enforceable in the 
normal course of business and in the event 
of default, insolvency or bankruptcy of the 
company or the counterparty. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
d. Kas dan bank d. Cash and banks 

 
Kas dan bank mencakup kas dan kas di bank 
yang sewaktu-waktu bisa dicairkan yang tidak 
digunakan atau dibatasi penggunaannya. 

Cash and banks consist of cash on hand and cash 
in banks held at call that are not pledged as 
collateral or restricted in use. 

 
e. Piutang usaha dan piutang lain-lain e. Trade receivables and other receivables 

 
Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang 
dari pemasok atas promosi dan diskon 
penjualan serta insentif yang dapat diklaim serta 
penjualan yang dibayar dengan kartu kredit. 

Trade receivables are amounts due from 
suppliers for promotions and claimable sales 
discounts and incentives and sales paid by credit 
cards. 

 
Piutang lain-lain dari pihak-pihak berelasi 
merupakan saldo piutang yang terkait dengan 
penggantian beban usaha. 

Other receivables from related parties are 
receivables balance reflecting reimbursement of 
operating expenses. 

 
Piutang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui 
sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada 
biaya perolehan yang diamortisasi dengan 
menggunakan metode bunga efektif, kecuali bila 
dampak pendiskontoan tidak material, dikurangi 
dengan provisi penurunan nilai piutang. 

Trade and other receivables are recognised 
initially at fair value and subsequently measured 
at amortised cost using the effective interest 
method, except where the effect of discounting is 
immaterial, less provision for impairment of 
receivables. 

  
Provisi penurunan nilai piutang dibentuk pada 
saat terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang 
tidak dapat ditagih. Piutang yang mengalami 
penurunan nilai dihapuskan pada saat piutang 
tersebut dipastikan tidak tertagih. 

Provision for impairment of receivables is 
established when there is objective evidence that 
the outstanding amounts may not be collected. 
The impaired receivables are written-off during 
the period in which they are determined to be not 
collectible. 

 

Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam 
waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus 
operasi normal jika lebih panjang), piutang 
diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, 
piutang disajikan sebagai aset tidak lancar. 

If collection is expected in one year or less (or in 
the normal operating cycle of the business if 
longer), they are classified as current assets. If 
not, they are presented as non-current assets. 

 

f. Persediaan f. Inventories 
 

Persediaan meliputi barang dagangan untuk 
dijual dan dinyatakan sebesar nilai terendah 
antara biaya perolehan atau nilai realisasi 
bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan 
metode biaya masuk pertama keluar pertama. 
Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga 
penjualan dalam kegiatan usaha normal 
dikurangi beban penjualan.  

Inventories represent merchandise for sale and 
are stated at the lower of cost or net realisable 
value. Cost is determined by the first-in-first-out 
cost method. Net realisable value is the estimate 
of the selling price in the ordinary course of 
business, less the selling expenses.  
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
f. Persediaan (lanjutan) f. Inventories (continued) 

 

Persediaan Perusahaan tidak termasuk 
persediaan konsinyasi. Persediaan konsinyasi 
ditempatkan di toko Perusahaan dimana 
perusahaan bertindak sebagai consignee. 
Namun, consignor masih memiliki hak atas 
persediaan sampai penjualan kepada 
pelanggan akhir dilakukan. 

The Company’s inventories exclude consignment 
stocks. Consignment goods are kept in the stores 
of the Company where the Company enacted as 
the consignee. However, the consignor retains 
title of the goods until the sales to end customers 
occurred. 

 
 

Provisi kehilangan persediaan dan barang 
usang ditentukan berdasarkan estimasi 
kehilangan persediaan sejak tanggal 
pemeriksaan fisik terakhir dan estimasi 
penjualan persediaan di masa depan dengan 
mempertimbangkan nilai realisasi bersih 
persediaan tersebut. 

Provision for inventory losses and obsolescence 
is determined based on the estimated inventory 
losses since the date of the latest physical 
inventory opname and the estimate of future sale 
of the inventory items taking into consideration the 
net realisable value of such inventories. 

 

g. Sewa operasi g. Operating leases 
 

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, 
atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan 
substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian 
apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung 
dari penggunaan aset atau aset tertentu, dan 
apakah perjanjian memberikan hak untuk 
menggunakan aset. 

Determination whether an arrangement is, or 
contains, a lease is made based on the substance 
of the arrangement and assessment of whether 
fulfilment of the arrangement is dependent on the 
use of a specific asset or assets, and the 
arrangement conveys a right to use the asset. 

 

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat 
yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan 
oleh lessor diklasifikasikan sebagai sewa 
operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi 
insentif yang diterima dari lessor) dibebankan 
pada laporan laba rugi dengan menggunakan 
metode garis lurus selama periode sewa. 
Perusahaan menyewa lokasi ritel dari lessor dan 
menyajikan sewa sebagai sewa operasi. Biaya-
biaya yang berkaitan, seperti biaya 
pemeliharaan dan utilitas, dicatat sebagai beban 
saat terjadi. 

Leases in which a significant portion of the risks 
and rewards of ownership are retained by the 
lessor are classified as operating leases. 
Payments made under operating leases (net of 
any incentives received from the lessor) are 
charged to profit or loss on a straight-line basis 
over the term of the lease. The Company leases 
retail spaces from the lessor and account for the 
lease as operating leases. Associated costs, such 
as maintenance and utilities, are expensed as 
incurred. 

 
h. Aset tetap dan penyusutan h. Fixed assets and depreciation 

 

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan 
dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan 
penurunan nilai, jika ada. Aset tetap disusutkan 
dengan menggunakan metode garis lurus 
selama estimasi masa manfaatnya sebagai 
berikut: 

Fixed assets are stated at cost less accumulated 
depreciation and impairment, if any. Fixed assets 
are depreciated using the straight line method 
over their estimated useful lives as follows:  
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 

(lanjutan) 
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 

POLICIES (continued) 

 
h. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan) h. Fixed assets and depreciation (continued) 

 
   Tahun/Years  

 
Peralatan komputer 3  Computer equipment 

    Office and store   
Prasarana kantor dan toko 5 - 6   leasehold improvements 
Peralatan dan perabot     Office and store  

 kantor dan toko 5 - 6   equipment, furnitures and fixtures 
 

Nilai sisa, estimasi masa manfaat dan metode 
penyusutan setiap aset ditelaah dan disesuaikan 
jika perlu, pada setiap tanggal posisi keuangan. 

The assets’ residual values, estimated useful 
lives and depreciation method are reviewed and 
adjusted if appropriate, at each financial position 
date. 

 

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui 
sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai 
aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, 
hanya jika kemungkinan besar Perusahaan 
mendapat manfaat ekonomis di masa depan 
berkenaan dengan aset tersebut dan biaya 
perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai 
tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. 
Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan 
ke dalam laporan laba rugi selama periode 
ketika biaya-biaya tersebut terjadi.  

Subsequent costs are included in the asset’s 
carrying amount or recognised as a separate 
asset, as appropriate, only when it is probable that 
future economic benefits associated with the item 
will flow to the Company and the cost of the item 
can be measured reliably. The carrying amount of 
the replaced part is derecognised. All other 
repairs and maintenance are charged to the profit 
or loss during the period in which they are 
incurred.  

 
  

Nilai tercatat aset tetap langsung diturunkan 
menjadi jumlah terpulihkan jika nilai tercatat 
lebih besar dari estimasi jumlah terpulihkan, 
yang merupakan nilai yang lebih tinggi antara 
nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau 
nilai pakai. 

 
Ketika aset tidak digunakan lagi atau dilepas, 
jumlah tercatat dan akumulasi penyusutan yang 
terkait dihapuskan dari laporan keuangan dan 
keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari 
pelepasan aset tersebut diakui dalam laporan 
laba rugi.  

The carrying amount of a fixed asset is written 
down immediately to its recoverable amount if the 
carrying amount is greater than its estimated 
recoverable amount, which is the higher of an 
asset’s fair value less cost to sell or value in use. 

 
 

When assets are retired or otherwise disposed of, 
their carrying amount and the related 
accumulated depreciation are eliminated from the 
financial statements and the resulting gains or 
losses on the disposal of fixed assets are 
recognised in the profit or loss. 

 
Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar 
biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian 
dari aset tetap. Akumulasi biaya direklasifikasi 
ke akun aset tetap yang sesuai ketika 
penyelesaian secara substansial sudah terjadi 
dan aset tersebut sudah siap dipakai sesuai 
peruntukkannya. Penyusutan mulai dibebankan 
sejak tanggal aset tersebut siap digunakan. 

Assets under construction are stated at cost and 
presented as part of fixed assets. The 
accumulated costs are reclassified to the 
appropriate fixed assets accounts when the 
construction is substantially completed and the 
assets are ready for their intended use. 
Depreciation is charged from the date when the 
assets are ready for use. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 

(lanjutan) 
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 

POLICIES (continued) 

 
i. Penurunan nilai aset non-keuangan i. Impairment of non-financial assets 

 
Aset non-keuangan diuji atas penurunan nilai 
ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya 
mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai 
diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah 
terpulihkan yang lebih tinggi antara nilai wajar 
aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai 
pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, 
aset dikelompokkan pada tingkat yang paling 
rendah dimana terdapat arus kas yang dapat 
diidentifikasi. Aset non-keuangan yang 
mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal 
pelaporan untuk menentukan apakah terdapat 
kemungkinan pemulihan penurunan nilai. 

Non-financial assets are reviewed for impairment 
whenever events or changes in circumstances 
indicate that the carrying amount of assets may 
not be recoverable. An impairment loss is 
recognised in the profit or loss for the amount by 
which the carrying amount of the asset exceeds 
its recoverable amount, which is the higher of an 
asset’s fair value less cost to sell 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. Non-
financial assets that have suffered impairment are 
reviewed for possible reversal of the impairment 
at each reporting date. 

 
j. Utang usaha dan utang lain-lain j. Trade payables and other payables 

 
Utang usaha adalah kewajiban membayar 
barang atau jasa yang telah diterima dalam 
kegiatan usaha normal dari pemasok. 

Trade payables are obligations to pay for goods 
or services that have been acquired in the 
ordinary course of business from suppliers.  

 
Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya 
diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur 
pada biaya perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan metode bunga efektif, kecuali jika 
efek diskontonya tidak material. 

Trade payables and other payables are 
recognised initially at fair value and subsequently 
measured at amortised cost using the effective 
interest method, except where the effect of 
discounting would be immaterial. 

 
Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan 
sebagai liabilitas jangka pendek jika 
pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu 
tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi 
normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang 
tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka 
panjang. 

Trade payables and other payables are classified 
as current liabilities if payment is due within one 
year or less (or in the normal operating cycle of 
the business if longer). If not, they are presented 
as non-current liabilities. 

 
k. Pinjaman k. Borrowings 

 
Pinjaman termasuk utang diakui sebesar nilai 
wajar pada saat pengakuan awal, dikurangi 
biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, 
pinjaman diukur sebesar biaya perolehan 
diamortisasi menggunakan metode suku bunga 
efektif. Pinjaman diklasifikasikan sebagai 
liabilitas jangka pendek kecuali Perusahaan 
memiliki hak tanpa syarat untuk menunda 
penyelesaian liabilitas paling tidak 12 bulan 
setelah tanggal pelaporan. 

Borrowings including loans are recognised initially 
at fair value, net of transaction costs incurred. 
Subsequently, borrowings are stated at amortised 
cost using the effective interest method. 
Borrowings are classified as current liabilities 
unless the Company has an unconditional right to 
defer settlement of the liability for at least 12 
months after the reporting date. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
l. Imbalan kerja l. Employee benefits 

 
Imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefits 

 
Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat 
terutang kepada karyawan. 
 
Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, 
gaji, bonus dan insentif. 

Short-term employee benefits are recognised 
when they accrue to the employees. 

 
Short-term employee benefits include wages, 
salaries, bonus and incentives. 

 
Imbalan pensiun Pension benefits 

 
Perusahaan diharuskan untuk menyediakan 
imbalan pensiun minimum yang diatur dalam 
Undang-undang No.13/2003, yang merupakan 
kewajiban imbalan pasti.  

The Company is required to provide a minimum 
pension benefit as stipulated in Law No.13/2003, 
which represents an underlying defined benefit 
obligation.  

 
Program pensiun imbalan pasti adalah program 
pensiun yang menetapkan jumlah imbalan 
pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada 
saat pensiun, biasanya tergantung pada satu 
faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja dan 
jumlah kompensasi. 

A defined benefit pension plan is a pension plan 
that defines an amount of pension that will be 
received by the employee on becoming entitled to 
a pension, which usually depends on one or more 
factors such as age, years of service and 
compensation. 

 
Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan 
nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal 
pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset 
program, jika ada. 

The pension benefit obligation is the present 
value of the defined benefit obligation at the 
reporting date less the fair value of plan assets, if 
any. 

 

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun 
oleh aktuaris independen dengan menggunakan 
metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban 
imbalan pasti ditentukan dengan 
mendiskontokan estimasi arus kas di masa 
depan dengan menggunakan tingkat bunga 
obligasi pemerintah jangka panjang dalam mata 
uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana 
imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang 
memiliki jangka waktu yang sama dengan 
kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan. 

The defined benefit obligation is calculated 
annually by an independent actuary using the 
projected unit credit method. The present value of 
the defined benefit obligation is determined by 
discounting the estimated future cash outflows 
using interest rates of long-term government 
bonds that are denominated in Rupiah in which 
the benefit will be paid and that have terms to 
maturity similar to related pension obligation. 

 

 
Pengukuran kembali yang timbul dari 
penyesuaian pengalaman dan perubahan dalam 
asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui 
seluruhnya melalui penghasilan komprehensif 
lain pada ekuitas dalam periode saat terjadinya. 

Remeasurement arising from experience 
adjustments and changes in actuarial 
assumptions charged or credited to equity in other 
comprehensive income in the period in which they 
arise. 

 

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba 
rugi. 

Past-service costs are recognised immediately in 
profit or loss. 

 
Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau 
penyelesaian program manfaat pasti diakui 
ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut 
terjadi. 

Gains or losses on the curtailment or settlement 
of a defined benefit plan are recognised when the 
curtailment or settlement occurs. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

m. Saham dan biaya emisi saham  m. Shares and share issuance costs 
  

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Ordinary shares are classified as equity. 

  
Biaya emisi saham yaitu tambahan biaya yang 
langsung terkait dengan rencana penerbitan 
saham atau opsi baru disajikan pada bagian 
ekuitas sebagai pengurang dari jumlah yang 
diterima setelah dikurangi pajak. 

Share issuance costs which are an incremental 
cost directly attributable to the planned issue of 
new shares or options are shown in equity as 
deduction, net of tax, from the proceeds. 

 
n. Pajak penghasilan kini dan tanggungan n. Current and deferred income tax 

 
Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini 
dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam 
laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut 
terkait dengan transaksi atau kejadian yang 
diakui di penghasilan komprehensif lain atau 
langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak 
tersebut masing-masing diakui dalam 
penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. 

The income tax expense comprises current and 
deferred tax. Tax is recognised in the profit or 
loss, except to the extent that it relates to items 
recognised in other comprehensive income or 
directly in equity. In this case, the tax is also 
recognised in other comprehensive income or 
directly in equity, respectively. 

  

Beban pajak penghasilan kini dihitung dengan 
menggunakan tarif pajak yang berlaku pada 
akhir periode pelaporan. 

The current income tax is calculated using tax 
rates that have been enacted at the end of the 
reporting period. 

 
Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan 
menggunakan metode balance sheet liability 
untuk semua perbedaan temporer antara dasar 
pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan 
nilai tercatatnya dalam laporan keuangan.  

Deferred income tax is recognised using the 
balance sheet liability method for all temporary 
differences arising between the tax bases of 
assets and liabilities and their carrying amounts in 
the financial statements.  

 
 

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan 
dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku 
atau secara substansial telah diberlakukan pada 
tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada 
saat aset pajak tangguhan direalisasi atau 
liabilitas pajak tangguhan diselesaikan. 

Deferred income tax is determined using tax rates 
pursuant to laws or regulations that have been 
enacted or substantially enacted as at the 
reporting date and are expected to apply when the 
related deferred income tax asset is realised or 
deferred income tax liability is settled. 

  
Aset pajak tangguhan diakui apabila besar 
kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di 
masa mendatang akan memadai untuk 
dikompensasi dengan perbedaan temporer yang 
dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih 
dapat dimanfaatkan. 

Deferred tax asset is recognised only to the extent 
that it is probable that future taxable profit will be 
available against which the deductible temporary 
differences and tax loss carried forward can be 
utilised. 

  
Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi 
yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan 
Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi 
dimana aturan pajak yang berlaku 
membutuhkan penafsiran. Jika perlu, 
manajemen menentukan provisi berdasarkan 
jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada 
otoritas pajak di Indonesia. 

Management periodically evaluates positions 
taken in annual tax returns with respect to 
situations in which applicable tax regulation is 
subject to interpretation. Where appropriate, it 
established provisions based on the amounts 
expected to be paid to the tax authority in 
Indonesia.  
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
o. Pengakuan pendapatan dan beban o. Revenue and expenses recognition 

 
Pendapatan diukur pada nilai wajar jumlah yang 
diterima atau piutang atas penjualan barang dan 
penyerahan jasa dalam aktivitas normal 
Perusahaan, setelah dikurangi potongan harga 
dan diskon dan tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai. 

Revenue is measured at fair value of the 
consideration received or receivable for the sale 
of goods and rendering services in the ordinary 
course of the Company’s activities, net of rebates 
and discounts and exclude Value Added Tax. 

 
Pendapatan dari penjualan barang dagangan 
secara eceran diakui pada saat barang 
diserahkan ke pelanggan.  

Revenue from retail sales of merchandise is 
recognised when goods are delivered to 
customers.  

 
Pendapatan dari penjualan konsinyasi dicatat 
sebesar jumlah penjualan barang konsinyasi 
kepada pelanggan dikurangi jumlah yang 
terutang kepada pemilik. 

Revenues from consignment sales are recorded 
at the amount of sales of consigned goods to 
customers less amounts payable to consignors.
  

 
Pendapatan dari kegiatan promosi seperti 
gondola, mailer, concourse, podium dan walltop, 
diakui pada saat jasa diberikan sesuai perjanjian 
dengan pemasok, dan jumlah tersebut dapat 
diukur secara andal. 

Revenue from promotional activities such as 
gondola, mailer, concourse, podium and walltop, 
are recognised when services are rendered in 
accordance with the agreements with respective 
suppliers, provided that the amount can be 
measured reliably. 

 
Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan 
metode akrual. 

Expenses are recognised when incurred on an 
accrual basis. 

 
p. Provisi p. Provisions 
  

Provisi diakui apabila Perusahaan mempunyai 
kewajiban hukum maupun konstruktif sebagai 
akibat peristiwa masa lalu dan besar 
kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut 
mengakibatkan arus keluar sumber daya. 
Provisi diakui hanya jika estimasi yang wajar 
dapat dilakukan atas jumlah kewajiban. Provisi 
tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan. 

Provisions are recognised when the Company 
has a present legal or constructive obligation as a 
result of past events and it is probable that outflow 
resources embodying economic benefits will be 
required to settle the obligation. Provisions are 
recognised only when a reliable estimate can be 
made of the amount of the obligation. Provisions 
are not recognised for future operating losses. 

 
q. Segmen operasi q. Operating segment 

  
Segmen operasi dilaporkan secara konsisten 
sesuai dengan laporan internal yang dilaporkan 
kepada pengambil keputusan operasi utama. 
Pengambil keputusan operasi utama, yang 
merupakan orang yang bertanggung jawab 
untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai 
kinerja dari segmen operasi adalah Dewan 
Direksi. 

Operating segments are reported in a manner 
consistent with the internal reporting provided to 
the chief operating decision-maker. The chief 
operating decision-maker, who is responsible for 
allocating resources and assessing performance 
of the operating segments, has been identified as 
the Board of Directors. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLICIES (continued) 

 
r. Laba per saham r. Earnings per share 

 
Laba per saham dasar dihitung dengan 
membagi laba bersih yang tersedia bagi 
pemegang saham Perusahaan dengan jumlah 
rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar 
pada periode berjalan. 

Basic earnings per share are calculated by 
dividing the profit attributable to the equity holders 
of the Company by the weighted average number 
of ordinary shares outstanding during the period. 

 
s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi s. Related parties transactions 

 
Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-
pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam 
PSAK No. 7 (Revisi 2010) “Pengungkapan Pihak 
Berelasi”. 

The Company enters into transaction with related 
parties as defined in SFAS No. 7 (Revised 2010) 
“Related Party Disclosures”. 

 
Semua transaksi dan saldo yang material 
dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan 
dalam catatan atas laporan keuangan. 

All significant transactions and balances with 
related parties are disclosed in the notes to the 
financial statements. 

  
t. Uang jaminan t. Refundable deposits 

 
Uang jaminan ini terutama merupakan uang 
jaminan yang ditujukan untuk sewa gerai, sewa 
podium dan saluran telepon. 

These refundable deposits majorly consist of 
guarantee cash deposits for store rental, podium 
rental and telephone line. 

 
  

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

 
a. Faktor-faktor risiko keuangan a. Financial risk factors 

 
Aktivitas Perusahaan rentan terhadap berbagai 
risiko keuangan seperti tingkat nilai tukar mata 
uang asing, risiko tingkat suku bunga, risiko 
kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen 
risiko Perusahaan secara keseluruhan 
dirancang untuk meminimalkan dampak dari 
pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan 
efek yang berpotensi merugikan kinerja 
keuangan Perusahaan. 

The Company’s activities expose it to a variety of 
financial risks such as foreign exchange risk, 
interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The 
Company’s overall risk management program is 
designed to minimise the impact of the 
unpredictability of financial markets and potential 
adverse effects on the Company’s financial 
performance. 

 
i) Risiko nilai tukar mata uang asing 

 
i) Foreign exchange risk 

Perusahaan rentan terhadap risiko nilai 
tukar mata uang asing terutama dari 
pembelian barang dagangan. Perusahaan 
memantau fluktuasi mata uang asing dan 
dapat melakukan lindung nilai terhadap 
eksposur fluktuasi mata uang asing untuk 
transaksi yang sudah diketahui dan diikat. 

The Company is exposed to foreign 
exchange risk arising mainly from purchase 
of merchandise. The Company monitors 
foreign exchanges fluctuations and may 
hedge the exposure on the foreign currency 
fluctuation for known and committed 
transactions. 
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3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

a. Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan) a. Financial risk factors (continued) 
 

i) Risiko nilai tukar mata uang asing 
(lanjutan) 

i) Foreign exchange risk (continued) 

 

Mata uang asing yang banyak digunakan 
adalah USD. Pada tanggal 31 Desember 
2015, jika Rupiah melemah terhadap USD 
sebesar 5% dengan semua variabel lain 
dianggap konstan, rugi setelah pajak tahun 
berjalan akan bertambah sebesar 
Rp 405.826 (2014: Rp 2.229.344 and 2013: 
Rp 3.286.076). 

 
Aset dan liabilitas moneter bersih dalam 
mata uang asing disajikan pada Catatan 24. 

The foreign currency most commonly used is 
USD. As at 31 December 2015, if Rupiah had 
weakened by 5% against USD with all other 
variables held constant, loss after tax for the 
year would have been Rp 405,826 higher 
(2014: Rp 2,229,344 and 2013: 
Rp 3,286,076).  

 
 

Net monetary asset and liabilities 
denominated in foreign currencies are 
disclosed in Note 24. 

 

ii) Risiko tingkat suku bunga ii) Interest rate risk 
 

Perusahaan menghadapi risiko tingkat suku 
bunga yang disebabkan oleh perubahan 
tingkat suku bunga pinjaman yang 
dikenakan bunga. Suku bunga atas 
pinjaman dapat berfluktuasi sepanjang 
periode pinjaman. Kebijakan keuangan 
memberikan panduan bahwa eksposur 
tingkat bunga harus diidentifikasi dan 
diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat 
waktu. 

The Company is exposed to interest rate risk 
through the impact of rate changes on 
interest-bearing liabilities. Interest rate for 
borrowings can fluctuate over the borrowing 
period. The treasury policy sets the guideline 
that the interest rate exposure shall be 
identified and minimised/neutralised 
promptly.  

 

 

Manajemen berpandangan bahwa 
eksposur terhadap risiko suku bunga arus 
kas adalah rendah, oleh karena itu, tidak 
ada tindakan yang diambil. 

Management is of the view that the exposure 
to the cash flow interest rate risk is minimum, 
therefore, no measures are taken yet. 
 

Pada tanggal 31 Desember 2015, tingkat 
suku bunga variabel berkaitan dengan 
pinjaman (Catatan 13). Jika tingkat suku 
bunga pinjaman lebih besar 50 basis poin 
dengan semua variabel lain dianggap 
konstan, rugi setelah pajak tahun berjalan 
akan bertambah sebesar Rp 186.230 
(2014: Rp 75.334; 2013: Rp 44.529). 

As at 31 December 2015, variable interest 
rates are related to borrowings (Note 13). If 
interest rates on borrowings had been 50 
basis points higher with all other variables 
held constant, loss after tax for the year 
would have been Rp 186,230  higher (2014: 
Rp 75,334; 2013: Rp 44,529). 

 

iii) Risiko kredit iii) Credit risk 
  

Perusahaan menghadapi risiko kredit 
terutama dari kas di bank dan eksposur 
kredit yang diberikan kepada pemasok 
sehubungan dengan diskon penjualan dan 
insentif yang dapat diklaim serta 
pendapatan dari kegiatan promosi. 
Perusahaan mengelola risiko kredit kas di 
bank dengan menempatkan kas pada bank-
bank yang memiliki reputasi yang baik dan 
dengan memantau umur piutang dan 
melakukan transaksi dengan pemasok yang 
memiliki reputasi baik. 

The Company is exposed to credit risk 
primarily from cash in banks and credit 
exposures given to vendors in connection 
with claimable sales discount and incentives 
and revenue from promotional activities. The 
Company manages the credit risk by placing 
its deposit in highly reputable banks and by 
monitoring the receivable aging and entering 
into transactions with reputable vendors. 
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3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 
  

a. Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan) a. Financial risk factors (continued) 
 

iii) Risiko kredit (lanjutan) iii) Credit risk (continued) 
 

Selain itu, tidak terdapat konsentrasi risiko 
kredit karena Perusahaan memiliki banyak 
pemasok tanpa adanya pemasok individu 
yang signifikan. 

Also, there is no concentration of credit risk 
as the Company has a large number of 
vendors without any individually significant 
vendor. 

 
Perusahaan berkeyakinan bahwa risiko 
kredit dari piutang kartu kredit tidak 
signifikan karena piutang tersebut 
merupakan piutang dari bank yang memiliki 
reputasi dan umumnya diselesaikan dalam 
waktu 2 atau 3 hari dari tanggal transaksi. 

The Company believes the credit risk from 
credit cards receivables is not significant as 
they represent receivables from reputable 
bank and are generally settled within 2 or 3 
days from the transaction date. 

 
Piutang lain-lain merupakan piutang dari 
pihak ketiga yang tidak mempunyai sejarah 
gagal bayar dan pihak berelasi (lihat 
Catatan 21b). 

Other receivables represent receivables from 
third parties that do not have history of default 
and related party (see Note 21b).  

  
Eksposur maksimum Perusahaan atas 
risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat 
pada masing-masing aset keuangan. 

The maximum exposure to credit risk at the 
reporting date is the carrying value of each 
financial asset. 

iv) Risiko likuiditas iv) Liquidity risk 
  

Perusahaan mengelola risiko likuiditas 
dengan memantau proyeksi dan arus kas 
aktual secara reguler. Perusahaan 
berkeyakinan bahwa siklus penerimaan kas 
memungkinkan Perusahaan untuk 
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh 
tempo. 

The Company manages its liquidity risk by 
monitoring the projected and actual cash 
flows regularly. The Company believes that 
the cash collection cycle enables it to meet 
its obligations when it falls due. 

  
Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas 
keuangan Perusahaan yang dikelompokkan 
berdasarkan periode yang tersisa sampai 
dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. 
Jumlah yang diungkapkan dalam tabel 
merupakan arus kas kontraktual yang tidak 
didiskontokan. 

The table below analyses the Company’s 
financial liabilities into relevant maturity 
groupings based on the remaining period to 
the contractual maturity date. The amounts 
disclosed in the table are the contractual 
undiscounted cash flows. 
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3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 
  

a. Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan) a. Financial risk factors (continued) 
 

iv) Risiko likuiditas (lanjutan) iv) Liquidity risk (continued) 
 
    Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ 
    Contractual maturities of financial liabilities  
        
       Antara   Antara    
    Kurang   1 dan 2   2 dan 5   Lebih 
    dari   tahun/   tahun/   dari 
    1 tahun/   Between   Between   5 tahun/ 
    Less than   1 and 2   2 and 5   Over   Jumlah/ 
    1 year   years   years   5 years   Total  
 

 31 Desember 2015            31 December 2015 
 Pinjaman    19,033,052  -  -  -  19,033,052 Borrowings 
 Utang usaha   41,460,308  -  -  -  41,460,308 Trade payables 
 Utang lain-lain   12,749,602  -  -  -  12,749,602 Other payables  
 Akrual    5,668,559  -  -  -  5,668,559 Accruals 

  

 Jumlah liabilitas   78,911,521  -  -  -  78,911,521 Total liabilities 
 

 31 Desember 2014            31 December 2014 
 Pinjaman    2,378,753  2,378,753  7,136,259  76,628,209  88,521,974 Borrowings 
 Utang usaha   30,232,536  -  -  -  30,232,536 Trade payables 
 Utang lain-lain   12,334,554  -  -  -  12,334,554 Other payables 
 Akrual    8,727,228  -  -  -  8,727,228 Accruals 

  

 Jumlah liabilitas   53,673,071  2,378,753  7,136,259  76,628,209  139,816,292 Total liabilities 
 

 31 Desember 2013            31 December 2013 
 Pinjaman    3,653,477  3,653,477  10,960,430 119,817,171  138,084,555 Borrowings 
 Utang usaha   20,933,874  -  -  -  20,933,874 Trade payables 
 Utang lain-lain   8,012,716  -  -  -  8,012,716 Other payables 
 Akrual    5,313,707  -  -  -  5,313,707 Accruals 

  

 Jumlah liabilitas   37,913,774  3,653,477  10,960,430 119,817,171  172,344,852 Total liabilities 
   

 

b. Manajemen risiko permodalan b. Capital risk management 
 

Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan 
permodalan adalah untuk melindungi 
kemampuan Perusahaan dalam 
mempertahankan kelangsungan usaha 
Perusahaan guna memberikan imbal hasil 
kepada pemegang saham dan manfaat kepada 
pemangku kepentingan lainnya. 

The Company’s objectives when managing 
capital are to safeguard the Company’s ability to 
continue as a going concern in order to provide 
returns for shareholders and benefits for other 
stakeholders.  

 
 

  
Untuk mempertahankan atau menyesuaikan 
struktur modal, Perusahaan dapat 
menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar 
kepada pemegang saham atau menerbitkan 
saham baru. 

In order to maintain or adjust the capital structure, 
the Company may adjust the amount of dividends 
paid to shareholders or issue new shares. 

 
Perusahaan secara periodik menelaah dan 
mengelola struktur modal untuk memastikan 
struktur modal dan imbal hasil ke pemegang 
saham yang optimal dengan 
mempertimbangkan kebutuhan modal di masa 
yang akan datang dan efisiensi modal 
Perusahaan, profitabilitas sekarang dan yang 
akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi 
belanja modal dan proyeksi peluang investasi 
yang strategis.  

The Company periodically reviews and manages 
its capital structure to ensure optimal capital 
structure and shareholder returns, taking into 
consideration the future capital requirements and 
capital efficiency of the Company, prevailing and 
projected profitability, projected operating cash 
flows, projected capital expenditures and 
projected strategic investment opportunities.  
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3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 
 

c. Nilai wajar instrumen keuangan c. Fair value of financial instruments 
  

Nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan 
Perusahaan yang meliputi kas dan bank, piutang 
usaha dan piutang lain-lain, dan utang usaha 
dan utang lain-lain diasumsikan mendekati nilai 
wajarnya karena bersifat jangka pendek. Nilai 
tercatat uang jaminan mendekati nilai wajarnya 
karena dampak pendiskontoan tidak signifikan. 
Nilai tercatat pinjaman mendekati nilai wajarnya 
karena pinjaman tersebut dikenakan tingkat 
suku bunga variabel. 

The carrying amounts of Company’s financial 
assets and liabilities including cash and banks, 
trade and other receivables, and trade and other 
payables are assumed to approximate the fair 
value due to their short-term nature. The carrying 
amount of refundable deposits approximate its 
fair value as the impact of the discounting is not 
significant. The carrying amount of borrowings 
approximate its fair value on the basis that such 
borrowings bear variable interest rate. 

 

d. Saling hapus aset keuangan dan liabilitas 
keuangan  

d. Offsetting financial assets and financial 
liabilities 

  

Aset dan liabilitas keuangan berikut ini tunduk 
kepada dasar saling hapus dan pengaturan 
untuk menyelesaikan secara bersih: 

The following financial assets and liabilities are 
subject to offsetting and enforceable netting 
arrangements: 

 
          Jumlah bersih 
          aset keuangan   
       Jumlah bruto liabilitas   yang disajikan   
       keuangan yang diakui   di laporan 
       disaling hapuskan   posisi keuangan/   
    Jumlah   di laporan posisi keuangan/   Net amounts of   
    bruto aset keuangan   Gross amounts of recognised   financial assets 
    yang diakui/ Gross   financial liabilities offset   presented in   

    amounts of recognised   in the statement of   the statement of   
    financial assets   financial position   financial position   

 
 31 Desember 2015       31 December 2015 
 Piutang usaha   6,457,468  (2,711,272)  3,746,196 Trade receivables 
 Utang usaha   (44,171,580)  2,711,272  (41,460,308) Trade payables 
 
 31 Desember 2014       31 December 2014 
 Piutang usaha   9,417,850  (5,012,287)  4,405,563 Trade receivables 
 Utang usaha   (35,244,823)  5,012,287  (30,232,536) Trade payables 
 
 
 31 Desember 2013       31 December 2013 
 Piutang usaha   3,898,561  (1,978,698)  1,919,863 Trade receivables 
 Utang usaha   (22,912,572)  1,978,698  (20,933,874) Trade payables 

 
 

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 
YANG PENTING 

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND 
JUDGEMENTS 

 
 Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara 

berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-
faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa 
depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang 
ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang 
diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki 
pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset 
dan liabilitias diungkapkan di bawah ini. 

Estimates and judgements are evaluated regularly 
based on historical experience and other factors, 
including expectations of future events that are 
believed to be reasonable under the circumstances. 
Actual results may differ from these estimates. The 
estimates and assumptions that have a significant 
effect on the carrying amounts of assets and liabilities 
are disclosed below. 
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4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 
YANG PENTING 

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND 
JUDGEMENTS 

 
 Pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal 
dari rugi fiskal 

Recognition of deferred tax asset from tax losses 
carry forward 

  
Perusahaan hanya mengakui aset pajak tangguhan 
yang berkaitan dengan rugi fiskal sepanjang adanya 
ketersediaan perbedaan temporer (liabilitas pajak 
tangguhan) terhadap rugi fiskal yang dapat 
digunakan. Sebagai tambahan, penggunaan rugi 
fiskal juga bergantung kepada kemampuan 
Perusahaan untuk menghasilkan laba fiskal di masa 
depan. 

The Company only recognised deferred tax assets 
relating to carried-forward tax losses to the extent 
there are sufficient taxable temporary differences 
(deferred tax liabilities) against which the unused tax 
losses can be utilised. In addition, the utilisation of tax 
losses also depends on the ability of the Company to 
generate future taxable profits. 

 
Manajemen memperkirakan tidak ada alasan bagi 
Perusahaan tidak dapat menghasilkan laba fiskal di 
masa depan sebelum rugi fiskal menjadi kadaluarsa. 
Manajemen akan mencari kesempatan perencanaan 
pajak agar rugi fiskal dapat dipergunakan. Namun 
demikian, manajemen menganggap fakta bahwa 
Perusahaan berada dalam tahap awal dan terlalu dini 
untuk membuktikan tingkat kemungkinan atas 
penggunaan rugi fiskal. Oleh karena itu, manajemen 
berkeyakinan untuk tidak mengakui aset pajak 
tangguhan dari rugi fiskal selama dalam tahap awal. 

Management estimates that there is no reason for the 
Company would not be able to generate sufficient 
taxable profits in the future prior to the expiration of 
the tax losses. Management will continue to seek tax 
planning opportunities to ensure that the carried-
forward tax losses could be utilised. However, 
management also considers the fact that the 
Company is in its early stage and it is premature to 
prove that the likelihood of the utilisation of the carried 
forward tax losses as probable. Therefore, the 
management is of the view that it would be more 
appropriate not to recognise the deferred tax assets 
arising from the carried-forward tax losses during the 
early stage. 

 
Namun, walaupun Perusahaan tidak mengakui aset 
pajak tangguhan, Perusahaan tetap memiliki hak 
untuk mengajukan klaim atas rugi fiskal ketika 
Perusahaan menghasilkan laba fiskal. Apabila 
Perusahaan berhasil menghasilkan laba fiskal yang 
dapat dipergunakan untuk dikompensasikan dengan 
rugi fiskal sebelum kadaluwarsa, maka rugi fiskal 
yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan akan 
diakui sebagai manfaat pajak penghasilan (lihat 
Catatan 12c). 

Nevertheless, despite the Company did not recognise 
the deferred tax assets, the Company remains entitle 
to claim the carried-forward tax losses upon when the 
Company generates taxable profit to be 
compensated. If the Company is successful to 
generate taxable profits sufficient to utilise the carried-
forward tax losses prior to its expiration, then the 
carriedforward tax losses that are currently 
unrecognised as deferred tax assets would have to be 
written up as income tax benefits (refer to Note 12c). 

 
Provisi imbalan kerja Provision for employee benefits 

 
 Nilai kini provisi liabilitas imbalan kerja tergantung 

pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar 
aktuarial dan menggunakan asumsi termasuk tingkat 
diskonto dan tingkat kenaikan gaji yang diharapkan. 
Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai 
tercatat provisi imbalan kerja.  

The present value of the provision for employee 
benefits obligations depends on a number of factors 
that are determined on an actuarial basis using a 
number of assumptions including the discount rate 
and expected salary increment rate. Any changes in 
these assumptions will impact the carrying amount of 
provision for employee benefits. 

 
Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang 
sesuai pada akhir setiap periode pelaporan dengan 
menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah 
dalam mata uang Rupiah, mata uang dimana 
imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki 
jangka waktu yang sama dengan jangka waktu 
kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan. 
 

The Company determines the appropriate discount 
rate at the end of each reporting period using the 
interest rate of government bonds that are 
denominated in Rupiah, the currency in which the 
benefits will be paid and that have terms to maturity 
approximating the terms of the related pension 
obligation. 
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4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 
YANG PENTING (lanjutan) 

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND 
JUDGEMENTS (continued) 

 
Provisi imbalan kerja (lanjutan) Provision for employee benefits (continued) 

 
Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, 
Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai 
perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya 
dengan perencanaan bisnis masa datang. 

 
Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian 
ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. 
Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 14. 

For the rate of future salary increases, the Company 
collects all historical data relating to changes in base 
salaries and adjusts it for future business plans.  

 
 

Other key assumptions for pension obligations are 
based in part on current market conditions. Additional 
information is disclosed in Note 14. 

 
Provisi kehilangan persediaan dan barang usang Provision for inventory losses and obsolescence 

 
Perusahaan menetapkan provisi kehilangan 
persediaan dan barang usang berdasarkan estimasi 
kehilangan persediaan sejak tanggal pemeriksaan 
fisik terakhir dan estimasi penjualan persediaan di 
masa depan dengan mempertimbangkan nilai 
realisasi bersih persediaan tersebut. Ketidakpastian 
yang terkait dengan faktor-faktor ini dapat 
mengakibatkan jumlah realisasi yang berbeda dari 
jumlah tercatat persediaan yang dilaporkan. 

The Company establishes provision for inventory 
losses and obsolescence based on estimated 
inventory losses since the date of the latest physical 
inventory opname and the estimate of future sale of 
the inventory items taking into consideration the net 
realisable value of such inventories. Uncertainty 
associated with these factors may result in the 
realisable amount being different from the reported 
carrying amount of inventories. 

 
 

5. KAS DAN BANK 5. CASH AND BANKS 
 

   2015   2014   2013  
 

Kas   1,505,472  595,260  455,096 Cash on hand 
Kas di bank  10,917,846  38,730,290  26,873,409 Cash in banks 

  
   12,423,318  39,325,550  27,328,505 

 
Rincian kas di bank: Detail of cash in banks: 

 
    2015   2014   2013  
 

Rupiah:       
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  489,322  1,108,518  938,709 
PT Bank Central Asia Tbk  6,055,957  19,926,754  7,726,422 
The Hongkong and Shanghai Banking  
  Corporation, Ltd, Jakarta (“HSBC”)  3,971,711  1,264,234  2,755,093 
 
    10,516,990  22,299,506  11,420,224 
 
USD:       
HSBC  400,856  16,430,784  15,453,185 
 
    10,917,846  38,730,290  26,873,409  
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6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA - BERSIH 6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES - NET 
   

   2015   2014   2013  
 

Promosi dan diskon        Promotions and  
  penjualan serta       claimable 
  insentif yang        sales discounts 
 dapat diklaim  4,177,573  4,138,328  1,719,857 and incentives 
Kartu kredit dan kartu debit  365,721  415,257  288,138 Credit and debit cards 
  
    4,543,294  4,553,585  2,007,995  
Dikurangi:       Less: 
 Provisi atas         
  penurunan nilai  (797,098)  (148,022)  (88,132) Provision for impairment  
 
   3,746,196  4,405,563  1,919,863  

 
Semua piutang usaha adalah dalam mata uang 
Rupiah. 

All trade receivables are denominated in Rupiah. 

 

Pada tanggal laporan keuangan, piutang usaha yang 
belum dibayar sebagian besar tidak mengalami 
penurunan nilai. Piutang usaha dari penerbit kartu 
debit dan kartu kredit umumnya diselesaikan dalam 
beberapa hari. Sementara itu, piutang dari aktivitas 
promosi umumnya terkait dengan pemasok yang 
telah memiliki hubungan bisinis jangka panjang 
dengan Perusahaan dan sebagian besar tidak ada 
catatan gagal bayar. 

As at the date of the financial statement, the 
outstanding receivables are substantially not impaired. 
Receivables from credit and debit cards issuers are 
typically settled within several days. Meanwhile, 
receivables from promotions activities are mainly 
related to the suppliers which the Company has 
maintained long-term business relationship and most 
of them has no records of default. 

 

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut: The aging analysis of these trade receivables is as 
follows: 

  

   2015   2014   2013  
 

Lewat jatuh tempo sampai 
 dengan 3 bulan  3,619,825  4,212,705  1,898,694 Overdue up to 3 months 
Lewat jatuh tempo 
 3 sampai 6 bulan  126,750  151,324  109,301 Overdue 3 to 6 months 
Lewat jatuh tempo       
 lebih dari 6 bulan  796,719  189,556  - Overdue more than 6 months 
 
    4,543,294  4,553,585  2,007,995  

 
Perubahan provisi atas penurunan nilai piutang 
adalah sebagai berikut: 

Changes in the amounts of the provision for 
impairment of receivables are detailed as follows: 

 

   2015   2014   2013  
 

Saldo awal  148,022  88,132  - Beginning balance 
Provisi tahun berjalan  649,076  59,890  88,132 Provision during the year 
  
   797,098  148,022  88,132 

  

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas 
penurunan nilai piutang usaha tersebut cukup untuk 
menutupi kemungkinan kerugian dari tidak 
tertagihnya piutang usaha. 

Management believes that the provision for 
impairment of trade receivables is adequate to cover 
possible losses of trade receivables. 
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7. PERSEDIAAN - BERSIH 7. INVENTORIES - NET 
   

   2015   2014   2013  
 

Barang dagangan  
 untuk dijual  50,572,016  46,004,156  23,245,539 Merchandise for sale 
Dikurangi: Provisi       Less: Provision for 
 kehilangan persediaan       inventory losses and 
 dan barang usang  (7,246,863)  (4,553,396)  (2,465,939) obsolescence 
  
     43,325,153  41,450,760  20,779,600  

 

Pada tanggal 31 Desember 2015, persediaan 
Perusahaan telah diasuransikan terhadap semua 
risiko kerusakan dengan jumlah pertanggungan 
sebesar Rp 43.039.679 (31 Desember 2014: 
Rp 42.644.105, 2013: Rp 12.742.381). Manajemen 
berpendapat bahwa persediaan pada tanggal 31 
Desember 2015, 2014, dan 2013 telah diasuransikan 
secara memadai. 

As at 31 December 2015, the Company’s inventories 
were insured against all risks of damage, with total 
coverage of approximately Rp 43,039,679  
(31 December 2014: Rp 42,644,105, 2013: 
Rp 12,742,381). Management believes that the 
inventories as at 31 December 2015, 2014, and 2013 
were adequately insured. 

 

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi kehilangan 
persediaan dan barang usang telah memadai untuk 
menutup kerugian yang disebabkan oleh penurunan 
nilai persediaan karena kehilangan dan barang 
usang. 

Management believes that the provision for inventory 
losses and obsolescence is adequate to cover losses 
from the decline in the value of inventories due to 
inventory losses and obsolescence. 

 
 

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 8. PREPAYMENTS 
    

   2015   2014   2013  
   

Sewa dibayar dimuka  15,839,418  17,335,747  12,039,593 Prepaid rent 
Asuransi dibayar dimuka  124,189  -  - Prepaid insurance 
Lain-lain  995,833  557,319  411,690 Others 
 
    16,959,440  17,893,066  12,451,283  
 
Dikurangi:       Less: 
Bagian lancar  (11,832,391)  (10,653,601)  (6,455,193) Current portion 
 
Bagian tidak lancar  5,127,049  7,239,465  5,996,090 Non-current portion 

 
 

9. ASET TETAP - BERSIH  9. FIXED ASSETS - NET 
 

  2015  
    
   Saldo            Saldo 
   awal/            akhir/ 
   Beginning   Penambahan/   Reklasifikasi/   Pelepasan/   Ending 
   balance   Additions   Reclassification   Disposals   balance  

 
Harga perolehan           Acquisition costs 
Peralatan komputer  11,416,384  826,827  628,823  (247,973)  12,624,061 Computer equipment 
             Office and store 
Prasarana kantor dan toko  20,009,454  1,840,738  -  (1,281,605)  20,568,587 leasehold improvements 
Peralatan dan perabot            Office and store equipment, 
 kantor dan toko   18,552,959  144,793  2,060,805  (1,252,107)  19,506,450 furnitures and fixtures 
Aset dalam penyelesaian  9,998,695  3,280,729  (2,689,628)  -  10,589,796 Assets under construction 
 
     59,977,492  6,093,087  -  (2,781,685)  63,288,894 
 
Akumulasi penyusutan           Accumulated depreciation 
Peralatan komputer  (6,692,405)  (2,282,651)  -  247,973  (8,727,083) Computer equipment 
             Office and store 
Prasarana kantor dan toko  (9,070,595)  (3,239,828)  -  1,275,855  (11,034,568) leasehold improvements 
Peralatan dan perabot            Office and store equipment, 
 kantor dan toko  (6,802,938)  (3,494,049)  -  1,252,107  (9,044,880) furnitures and fixtures 
 
     (22,565,938)  (9,016,528)  -
  2,775,935  (28,806,531)          
 
Nilai buku bersih  37,411,554        34,482,363 Net book value 
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9. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan) 9. FIXED ASSETS - NET (continued) 
 
  2014   

    
   Saldo            Saldo 
   awal/            akhir/ 
   Beginning   Penambahan/   Reklasifikasi/   Pelepasan/   Ending 
   balance   Additions   Reclassification   Disposals   balance  

 
Harga perolehan                  Acquisition costs 
Peralatan komputer  7,563,396  2,700,165  1,152,823  -  11,416,384 Computer equipment 
             Office and store 
Prasarana kantor dan toko  14,558,302  5,451,152  -  -  20,009,454 leasehold improvements 
Peralatan dan perabot            Office and store equipment, 
 kantor dan toko   13,366,410  3,393,540  1,793,009  -  18,552,959 furnitures and fixtures 
Aset dalam penyelesaian  4,505,293  8,439,234  (2,945,832)  -  9,998,695 Assets under construction 
 
     39,993,401  19,984,091  -  -  59,977,492 
 
Akumulasi penyusutan           Accumulated depreciation 
Peralatan komputer  (4,643,294)  (2,049,111)  -  -  (6,692,405) Computer equipment 
             Office and store 
Prasarana kantor dan toko  (6,633,078)  (2,437,517)  -  -  (9,070,595) leasehold improvements 
Peralatan dan perabot            Office and store equipment, 
 kantor dan toko  (4,224,623)  (2,578,315)  -  -  (6,802,938) furnitures and fixtures 
 
     (15,500,995)  (7,064,943)  -  -  (22,565,938)  
        
Nilai buku bersih  24,492,406        37,411,554 Net book value 

 
 

  2013   
    

   Saldo            Saldo 
   awal/            akhir/ 
   Beginning   Penambahan/   Reklasifikasi/   Pelepasan/   Ending 
   balance   Additions   Reclassification   Disposals   balance  

 
Harga perolehan           Acquisition costs 
Peralatan komputer  5,156,142  2,215,004  192,250  -  7,563,396 Computer equipment 
             Office and store 
Prasarana kantor dan toko   8,290,158  6,268,144  -  -  14,558,302 leasehold improvements 
Peralatan dan perabot            Office and store equipment, 
 kantor dan toko    7,577,810  4,619,902  2,767,260  (1,598,562)  13,366,410 furnitures and fixtures 
Aset dalam penyelesaian  3,180,264  4,284,539  (2,959,510)  -  4,505,293 Assets under construction 
 
     24,204,374  17,387,589  -  (1,598,562)  39,993,401 
 
Akumulasi penyusutan           Accumulated depreciation 
Peralatan komputer  (3,544,107)  (1,099,187)  -  -  (4,643,294) Computer equipment 
             Office and store 
Prasarana kantor dan toko   (5,335,648)  (1,297,430)  -  -  (6,633,078) leasehold improvements 
Peralatan dan perabot            Office and store equipment, 
 kantor dan toko  (4,458,603)   (1,364,582)  -  1,598,562  (4,224,623) furnitures and fixtures 
 
     (13,338,358)  (3,761,199)  -  1,598,562  (15,500,995)  
 
Nilai buku bersih  10,866,016        24,492,406 Net book value 

 
Aset dalam penyelesaian umumnya terdiri dari 
prasarana toko dan peralatan terkait sehubungan 
dengan rencana pembukaan toko baru. 
Penyelesaian diharapkan dalam waktu kurang dari 
satu tahun dengan persentase penyelesaian hingga 
saat ini adalah antara 1% - 99% dari nilai kontrak. 

Assets under construction comprised mainly store 
leasehold improvements and related equipment 
pertinent to the planned opening of new stores. The 
completion is expected to be less than one year with 
current percentages of completion between 1% - 99% 
of the contracts. 

 

Beban penyusutan seluruhnya dicatat sebagai beban 
usaha (lihat Catatan 18). 

Depreciation expenses were entirely charged to 
operating expenses (see Note 18). 

 

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan 
digunakan untuk menunjang aktivitas operasi 
Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2015, 
harga perolehan aset tetap yang telah didepresiasi 
penuh namun masih bisa digunakan dalam operasi 
Perusahaan adalah Rp 10.759.725 (31 Desember 
2014: Rp 11.873.488 dan 2013: Rp 9.809.983). 

All of the property, plant and equipment as at the 
reporting date are fully used to support the Company’s 
operation activities. As at 31 December 2015, the cost 
of fully depreciated fixed assets that are still being 
used by the Company in its operation was 
Rp 10,759,725 (31 December 2014: Rp 11,873,488 
and 2013: Rp 9,809,983). 

  

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai 
wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya. 

 

There is no significant difference between the fair 
value and carrying value of fixed assets. 
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9. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan) 9. FIXED ASSETS - NET (continued) 
  

Pada tanggal 31 Desember 2015, aset tetap 
Perusahaan telah diasuransikan terhadap semua 
risiko kerusakan dengan jumlah pertanggungan 
sebesar Rp 58.755.594 (31 Desember 2014: 
Rp 55.039.328 dan 2013: Rp 25.639.833). 
Manajemen berpendapat bahwa aset tetap pada 
tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 telah 
diasuransikan secara memadai. 

As at 31 December 2015, the Company’s fixed assets 
were insured against all risks of damage, with total 
coverage of approximately Rp 58,755,594 (31 
December 2014: Rp 55,039,328 and 2013: 
Rp 25,639,833). Management believes that the fixed 
assets as at 31 December 2015, 2014 and 2013 were 
adequately insured. 

 
 

10. UTANG USAHA 10. TRADE PAYABLES  
 

   2015   2014   2013  

 
Penjualan langsung       Direct sales 
- Pihak ketiga  16,778,034  10,868,181  9,092,317 Third parties  - 
- Pihak-pihak berelasi  11,134,611  6,999,826  1,500,609 Related parties  - 

 
     27,912,645  17,868,007  10,592,926  

         
Konsinyasi - pihak ketiga  13,547,663  12,364,529  10,340,948 Consignment - third parties 

  
     41,460,308  30,232,536  20,933,874  

 
Lihat Catatan 21 untuk informasi mengenai pihak 
berelasi. 

Refer to Note 21 for related party information. 

 
Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai 
berikut: 

Trade payables according to currency were as follows: 

 
   2015   2014   2013  

 

Rupiah  30,325,697  23,232,710  19,433,265 Rupiah 
Mata uang asing  11,134,611  6,999,826  1,500,609 Foreign currency 
 
    41,460,308  30,232,536  20,933,874  

 
 

11. AKRUAL 11. ACCRUALS 
 

   2015   2014   2013  
  

Jasa profesional  1,911,466  547,695  687,860 Professional fees 
Iklan dan promosi  1,073,048  614,362  585,965 Advertising and promotion 
Pembelian aset tetap  893,148  2,756,279  793,006 Purchase of fixed assets 
Biaya kantor  662,773  1,605,433  811,571 Office expenses 
Utilitas  477,623  365,654  259,231 Utilities 
Sewa  225,060  553,622  752,045 Rental 
Bunga  -  1,776,504  1,119,707 Interest 
Lain-lain  425,441  507,679  304,322 Others 
  
    5,668,559  8,727,228  5,313,707  
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12. PERPAJAKAN  12. TAXATION 
 

a. Pajak dibayar dimuka a. Prepaid taxes 
 

   2015   2014   2013  
 

Pajak penghasilan       Corporate income  
 badan:       taxes: 
- Tahun fiskal 2014  -  1,018,432  - Fiscal year 2014 - 
- Tahun fiskal 2013  -  416,797  416,797 Fiscal year 2013 - 
- Tahun fiskal 2012  -  135,315  135,315 Fiscal year 2012 - 
 

     -  1,570,544  552,112  
 

Pajak lain-lain:       Other taxes: 
- Pajak Penghasilan Pasal 21  136,021  -  - Income Tax Article 21 - 
- Pajak Pertambahan         
  Nilai  1,740,767  1,158,293  430,561 Value Added Tax - 
  
       1,876,788  1,158,293  430,561  
 

b. Utang pajak lain-lain b. Other taxes payable 
 

   2015   2014   2013  
 

Pajak penghasilan lain-lain:        Other income taxes: 
- Pasal 4(2)  44,015  326,683  243,090 Article 4(2) - 
- Pasal 21  -  75,196  100,484 Article 21 - 
- Pasal 23  394,050  567,505  6,691 Article 23 - 
- Pasal 26  -  -  4,648 Article 26 - 
  
   438,065   969,384  354,913  

 

c. Beban pajak penghasilan c. Income tax expense 
 

   2015   2014   2013  

 
Kini  (2,847,852)  -  - Current 
Tangguhan  (77,264)  299,883  (127,256) Deferred  
Penyesuaian atas tahun -        
 tahun sebelumnya  (1,498,826)  (552,012)  - Prior years adjustment 
 

   (4,423,942)  (252,129)  (127,256) 

 

Rekonsiliasi antara manfaat pajak penghasilan 
dengan hasil perkalian rugi sebelum pajak 
penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah 
sebagai berikut: 

The reconciliation between income tax benefits 
and the applicable tax amount on the Company’s 
loss before income tax are as follows: 

 
   2015   2014   2013  

  

Rugi sebelum pajak        
 penghasilan  (30,830,286)  (22,360,577)  (23,027,222) Loss before income tax 

  

Pajak dihitung pada        
 tarif pajak yang        Tax calculated 
 berlaku  (7,707,571)  (5,590,144)  (5,756,805) at applicable tax rate 
Penghasilan yang 
 dikenakan        
 pajak final  (419,980)  (14,994)  (16,024) Income subject to final tax 
Beban yang tidak 
 dapat dikurangkan  1,191,570  386,208  1,732,105 Non-deductible expenses 
Beban royalti  (2,510,105)  -  - Royalty expenses 
Aset pajak tangguhan        
 yang tidak       Unrecognised deferred 
 diakui  9,523,350  4,919,047  4,167,980 tax assets 
Penghapusan pajak         
 penghasilan badan       Prepaid corporate income 
 dibayar dimuka  2,847,852  -  - tax written-off 
Penyesuaian atas tahun -         
 tahun sebelumnya  1,498,826  552,012  - Prior years adjustment 
         
Beban pajak penghasilan  4,423,942  252,129  127,256 Income tax expense 

  



172

DUTA INTIDAYA

PT DUTA INTIDAYA Tbk 
 

Halaman  - 5/29 -  Schedule 
 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 

(Expressed in thousand of Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 

 

12. PERPAJAKAN (lanjutan) 12. TAXATION (continued) 
 

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) c. Income tax expense (continued) 
  

Rekonsiliasi antara rugi Perusahaan sebelum 
pajak penghasilan, menurut laporan keuangan 
dengan estimasi rugi pajak untuk tahun-tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 
2014, dan 2013 adalah sebagai berikut: 

The reconciliation between the Company’s loss 
before income tax as shown in the financial 
statements and the estimated tax loss for the 
years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 
are as follows: 

   
   2015   2014   2013  

  
Rugi sebelum pajak  
  penghasilan  (30,830,286)  (22,360,577)  (23,027,222) Loss before income tax 
       
Koreksi fiskal:       Fiscal correction: 
- Perbedaan    
   antara penyusutan       Difference between commercial - 
   dan amortisasi       and fiscal depreciation 
   komersial dan fiskal  (574,098)  594,704  (105,788) and amortisation 
- Provisi kerugian       Provision for - 
   penurunan nilai piutang  649,076  58,190  - impairment of receivables  
- Bonus yang masih 
   harus dibayar  (551,790)  (106,535)  (683,456) Accrued bonus - 
- Penyisihan imbalan         
   karyawan  167,757  653,176  280,220 Employee benefits obligations - 
- Beban yang tidak dapat  
   dikurangkan  4,766,279  1,544,831  6,928,422 Non-deductible expenses - 
- Beban royalti  (10,040,419)  -  - Royalty expenses - 
- Penghasilan kena pajak         
   final  (1,679,918)  (59,979)  (64,095) Income subject to final tax  - 
       
Rugi pajak  (38,093,399)  (19,676,190)  (16,671,919) Tax loss 
 
Penghapusan pajak         
  penghasilan badan       Prepaid corporate income 
  dibayar dimuka  2,847,852  -  - tax written-off 
 
Beban pajak kini  2,847,852  -  - Current tax expense 
Dikurangi: pajak penghasilan       Less: prepaid corporate  
  badan dibayar dimuka  -  1,570,544  552,112 income tax 
   
Lebih bayar pajak       Over payment of corporate 
  penghasilan badan  -  (1,570,544)  (552,112) income tax 

 

 

Jumlah rugi pajak tersebut di atas dijadikan 
dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. 
Pada 29 April 2016, Perusahan telah 
menyampaikan SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun 
fiskal 2015 kepada DJP. 

The above tax loss were used as basis in 
reporting the Annual Corporate Income Tax 
Return. On 29 April 2016, the Company had filed 
the annual corporate income tax return for 2015 
fiscal year to the DGT. 

 

Pajak penghasilan badan dibayar dimuka untuk 
tahun 2015 dan 2014 masing-masing sejumlah 
Rp 2.847.852 dan Rp 1.018.432 dibebankan di 
laba rugi tahun berjalan karena manajemen tidak 
melakukan klaim atas lebih bayar tersebut.  

The 2015 and 2014 prepaid corporate income tax 
amounting to Rp 2,847,852 and Rp 1,018,432, 
respectively, were charged to the profit or loss as 
management did not claim such overpayments.   
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12. PERPAJAKAN (lanjutan) 12. TAXATION (continued) 
 

d. Aset pajak tangguhan d. Deferred tax assets 
 

Perhitungan aset pajak tangguhan adalah 
sebagai berikut: 

The calculation of deferred tax assets were as 
follows: 

 
         Dibebankan   
      (Dibebankan)/   pada    
      dikreditkan   penghasilan   
      pada laporan   komprehensif      
      laba rugi/   lain/  Penyesuaian atas 
       (Charged)/   Charged    tahun-tahun   
   Saldo awal/   credited   to other   sebelumnya/   Saldo akhir/ 
   Beginning   to the profit  comprehensive  Prior years    Ending 
   balance    or loss   income   adjustment   balance  

 
 31 Desember 2015           31 December 2015 
 Perbedaan nilai           Difference between 
   buku bersih aset           commercial and fiscal  
   tetap komersial           net book value  
   dan fiskal   464,791  (143,524)  -  (684,595)  (363,328) for fixed assets  
                 Provision for  
   Provisi imbalan kerja  681,297  41,939  (74,255)  -  648,981 employee benefits  
 Provisi bonus dan           Provision for bonus  
  lain-lain   145,521  24,321  -  204,201  374,043 and others  
  
       1,291,609  (77,264)  (74,255)  (480,394)  659,696  

  
     Dikreditkan/ 
     (dibebankan)  
     pada laporan 
     laba rugi/ 
  Saldo awal/   Credited/   Saldo akhir/ 

  Beginning   (charged) to   Ending 
  balance   profit or loss   balance  
 

 31 Desember 2014       31 December 2014 
 Perbedaan nilai buku bersih       Difference between 
  aset tetap komersial dan       commercial and fiscal net  
  fiskal  316,115  148,676 464,791 book value for fixed assets 
 Provisi imbalan kerja  518,003  163,294  681,297 Provision for employee benefits 
 
 Provisi bonus dan lain-lain  157,608  (12,087)  145,521 Provision for bonus and others 
         
     991,726  299,883  1,291,609 
 
 

      (Dibebankan)/ 
     dikreditkan  
     pada laporan 
     laba rugi/ 
  Saldo awal/    (Charged)/   Saldo akhir/ 
  Beginning   credited to   Ending 
  balance   profit or loss   balance  
 

 31 Desember 2013       31 December 2013 

 Perbedaan nilai buku bersih       Difference between 
  aset tetap komersial dan       commercial and fiscal net  
  fiskal  342,562  (26,447) 316,115 book value for fixed assets 
 Provisi imbalan kerja  447,948  70,055 518,003 Provision for employee benefits  
 Provisi bonus dan lain-lain  328,472  (170,864)  157,608 Provision for bonus and others 
         
    1,118,982  (127,256)  991,726 
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12. PERPAJAKAN (lanjutan) 12. TAXATION (continued) 
 

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan) d. Deferred tax assets (continued) 
  

Rincian akumulasi rugi fiskal yang tidak diakui 
adalah sebagai berikut:  

The details of accumulated unrecognised tax 
losses are as follows: 

    

   2015   2014   2013  
  

Tahun pajak:       Fiscal year: 
- 2012  4,886,308  4,886,308  4,886,308 2012 - 
- 2013  17,722,829  16,671,919  16,671,919 2013 - 
- 2014  14,840,285  19,676,190  - 2014 - 
- 2015  38,093,399  -  - 2015 - 
      
   75,542,821  41,234,417  21,558,227  

 

Rugi fiskal tersebut akan kadaluarsa antara 
tahun 2017 dan 2020. Berdasarkan undang-
undang perpajakan di Indonesia, rugi fiskal 
dapat dikompensasikan paling lama lima tahun. 

Those fiscal losses will be expired between 2017 
and 2020. Under the taxation laws of Indonesia, 
fiscal losses may be carried forward for a 
maximum of five years. 

  
Perusahaan melaporkan surat pemberitahuan 
pajak badan untuk tahun pajak 2014 dan 2013 
pada tanggal 26 Juni 2015 setelah penyelesaian 
laporan keuangan tahun 2014 dan 2013 yang 
telah diaudit. Akumulasi kerugian pajak untuk 
tahun pajak 2014 dan 2013 sebagaimana 
dinyatakan dalam surat pemberitahuan pajak 
badan masing-masing sebesar Rp 14.840.285 
dan Rp 17.722.829. 

The Company submitted 2014 and 2013 
corporate income tax return on 26 June 2015 
which was subsequent to the completion of 2014 
and 2013 audited financial statements. The 
accumulated tax loss for fiscal year 2014 and 
2013 as stated on the Corporate Income Tax 
Return were amounting to Rp 14,840,285 and Rp 
17,722,829, respectively. 

 

e. Administrasi e. Administration 
 
Undang-undang perpajakan Indonesia 
mewajibkan setiap perusahaan di Indonesia 
menghitung, menerapkan dan membayar sendiri 
besarnya jumlah pajak yang terutang secara 
individu. Berdasarkan peraturan yang berlaku, 
Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan 
atau mengubah kewajiban pajak dalam jangka 
waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak. 

 
The taxation laws of Indonesia require that each 
company within Indonesia to submit individual tax 
return on the basis of self assessment. Under 
prevailing regulations, the Directorate General of 
Taxation may assess or amend taxes liability 
within five years of the time the tax became due. 

 
 

13. PINJAMAN 13. BORROWINGS 
 
 

Pinjaman terdiri dari: The borrowings consist of: 
 

   2015   2014   2013  
 

Pinjaman bank  
 jangka pendek  18,140,000  -  - Short-term bank loan 
Pinjaman jangka panjang  -  71,474,244  108,247,829 Long-term borrowings 
 

     18,140,000  71,474,244  108,247,829  
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13. PINJAMAN (lanjutan) 13. BORROWINGS (continued) 
  

Informasi pinjaman berdasarkan mata uang adalah 
sebagai berikut: 

Borrowings information according to currency were as 
follows: 

      
       Mata uang   
       asal (dalam     
       ribuan)/   Setara  
       Original   Rupiah/  
    Mata uang/   currency (in   Rupiah  

   Currency   thousands)   equivalent  
 

 31 Desember/December 2015  
 HSBC      Rp  18,140,000  18,140,000 
  
       18,140,000  18,140,000 
  
 31 Desember/December 2014  
 A.S. Watson (Health & Beauty Continental 
  Europe) B.V. (“ASWHBCE”),  
  Belanda/the Netherland USD  4,964  62,451,531 
 Maranelo Financial Group Ltd.  
  (“Maranelo”), Kepulauan Virgin Britania  
  Raya/British Virgin Island USD  717  9,022,713 
  
       5,681  71,474,244 
 
 31 Desember/December 2013  
 ASWHBCE, Belanda/the Netherland USD  8,164  99,507,076 
 Maranelo, Kepulauan Virgin Britania  
  Raya/British Virgin Island USD  717  8,740,753 
         
      8,881  108,247,829 
 

Informasi signifikan lainnya terkait dengan pinjaman 
pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 
adalah sebagai berikut: 

Other significant information relating to borrowings as 
at 31 December 2015, 2014 and 2013 were as follows: 

 
              Periode    
        Jumlah      pembayaran   Tingkat 
        fasilitas      bunga/   suku bunga 
         (dalam ribuan)/   Jatuh tempo   Interest   per tahun/   
   Kreditur/   Mata uang/   Total facility   pinjaman/   payment   Annual   Jaminan/ 
   Creditor   Currency   (in thousands)   Loan due date   period   interest rate   Collateral  
         

HSBC     Rp   132,000,000   30 Mei/May    Bulanan/  JIBOR* + 3.35%  Tidak ada/ 
            2016   Monthly      None 
 
ASWHBCE    USD   8,289   15 Februari/   Semesteran/   LIBOR* + 3%   Tidak ada/ 
            February 2022   Semiannualy      None 
 
Maranelo    USD   717   20 Februari/   Semesteran/   LIBOR* + 3%   Tidak ada/ 
           February 2022   Semiannualy      None 

 
*) LIBOR : London Interbank Offered Rate 
    JIBOR : Jakarta Interbank Offered Rate 

 

Lihat Catatan 22 untuk informasi mengenai pihak 
berelasi. 

Refer to Note 22 for related party information. 

 

Pinjaman modal kerja tambahan Additional working capital loans 
  

Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman modal 
kerja tambahan dengan ASWHBCE dan Maranelo 
masing-masing pada tanggal 15 Februari 2012 dan 
20 Februari 2012. Kedua fasilitas ini tidak dijaminkan 
dan tidak terdapat fitur konversi. 

The Company entered into additional working capital 
loan agreements with ASWHBCE and Maranelo on 15 
February 2012 and 20 February 2012, respectively. 
These facilities are not guaranteed and do not include 
the conversion feature. 
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13. PINJAMAN (lanjutan) 13. BORROWINGS (continued) 

 

Pinjaman modal kerja tambahan (lanjutan) Additional working capital loans (continued) 

Total fasilitas yang diberikan oleh ASWHBCE adalah 
sebesar USD 8.288.555 (nilai penuh) dan dari 
Maranelo sebesar USD 717.190 (nilai penuh). 
 

Total committed facility from ASWHBCE is USD 
8,288,555 (full amount) and from Maranelo is 
USD 717,190 (full amount). 

Pinjaman yang disebutkan di atas akan jatuh tempo 
pada ulang tahun yang ke-10 dari tanggal masing-
masing perjanjian. 

The above mentioned loans are due for repayment on 
the 10th anniversary from the date of the respective 
agreement. 

 

Pada tanggal 26 Juni 2015, Perusahaan membayar 
seluruh pinjaman dari ASWHBCE dan Maranelo 
beserta bunga pinjaman sejumlah USD 5.872.339 
(nilai penuh)  (2014: USD 8.135.904 (nilai penuh)) 

On 26 June 2015, the Company paid all the loan from 
ASWHBCE and Maranelo including the interest 
amounting to USD 5,872,339 (full amount) (2014: USD 
8,135,904 (full amount)). 

 

Total beban bunga untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp 1.216.065 
(2014: Rp 4.532.500 dan 2013: Rp 2.592.709). 

Total interest expenses for the year ended 31 
December 2015 was Rp 1,216,065 (2014: 
Rp 4,532,500 and 2013: Rp 2,592,709). 

 

Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loan 
 

Pada tanggal 15 Juni 2015, Perusahaan 
menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek 
dengan HSBC dengan total fasilitas Rp 132.000.000.  

On 15 June 2015, the Company entered into a short 
term loan agreement with HSBC with total facility 
amounting to Rp 132,000,000. 

 

Selama tahun 2015, Perusahaan melakukan 
penarikan dana sebesar Rp 92.000.000 untuk 
melunasi hutang ASWHBCE dan Maranelo. Fasilitas 
pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2016. 

During 2015, the Company withdrew a loan amounting 
to Rp 92,000,000 to settle loans from ASWHBCE and 
Maranelo. The borrowings facility  will expire  on 30 
May 2016. 

 

Selama 2015, Perusahaan melakukan pembayaran 
atas pinjaman di atas sebesar Rp 73.860.000. 
 

During 2015, the Company made payments for the 
above borrowings amounted to Rp 73,860,000. 

Total beban bunga untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp 4.161.576. 

Total interest expenses for the year ended 31 
December 2015 was Rp 4,161,576. 

 
 

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA 14. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS 
 

a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek a. Short-term employee benefit obligations 
 

   2015   2014   2013  
 

Gaji dan bonus  797,705  1,204,297  709,333 Salaries and bonuses 
 

b. Liabilitas imbalan kerja b. Employee benefit obligations 
 

Provisi imbalan pensiun dihitung oleh 
PT Kompujasa Aktuaria Indonesia, aktuaris 
independen, sebagaimana tertera dalam 
laporannya masing-masing tertanggal 31 
Desember 2015, 31 Desember 2014 dan 31 
Desember 2013. Asumsi aktuarial utama yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 

The provision for pension benefits is calculated by 
PT Kompujasa Aktuaria Indonesia, an 
independent actuary, as stated in its reports dated 
31 December 2015, 31 Desember 2014 and 31 
Desember 2013, respectively. The principle 
actuarial assumptions used are as follows: 

   

   2015   2014   2013  

Tingkat diskonto  9.00%   8.00%   8.00%  Discount rate  
Kenaikan gaji masa           
 datang  7.00%   7.00%   7.00%  Future salary increases  
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14. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) 14. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (continued) 
 

b. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan) b. Employee benefit obligations (continued) 
 

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui dalam 
laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: 

The pension benefits obligation recognised in the 
statements of financial position are determined as 
follows: 

   
   2015   2014   2013  

 

Nilai kini kewajiban  2,595,924  2,384,788  1,884,926 Present value of obligations 
Keuntungan aktuarial         
 yang belum diakui  -  340,398  187,085 Unrecognised actuarial gain 
 
    2,595,924  2,725,186  2,072,011  

 
Mutasi liabilitas imbalan pensiun selama tahun 
berjalan adalah sebagai berikut: 

The movement of pension benefits obligation 
during the year were as follows: 

   
   2015   2014   2013  

 
Saldo awal    2,384,788  1,884,926  2,421,875 Beginning balance 
Biaya jasa kini  866,719  781,897  610,359 Current service cost 
Biaya jasa lalu  (25,079)  -  - Past service cost 
Beban bunga   190,783  150,794  145,312 Interest expense 
Kurtailmen atau        
 penyelesaian  -  -  (292,757) Effect of curtailment or settlement 
Pengukuran kembali :       Remeasurements : 
- Kerugian/        
  (keuntungan)       
  aktuarial yang timbul       Actuarial loss/(gain) - 
  dari perubahan dalam       from change in 
  asumsi keuangan  144,249  -  (512,958) financial assumption 
- Penyesuaian        
   pengalaman atas       Experience adjustment - 
   kewajiban  (441,268)  (195,463)  (288,002) on obligation 
- Imbalan yang  
  dibayarkan  (524,268)  (237,366)  (198,903) Benefit paid - 
 
Saldo akhir    2,595,924  2,384,788  1,884,926 Ending balance 

 
Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan 
pasti pada tanggal 31 Desember adalah 16,90 
tahun. 

 
Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari 
manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah 
sebagai berikut: 

The weighted average duration of the defined 
benefit obligation at 31 December 2015 is 16.90 
years. 

 
Expected maturity analysis of undiscounted 
pension benefit is as follow: 

 
   Kurang   Antara 1    Antara 2   Lebih dari 
    dari 1 tahun/  - 2 tahun/   - 5 tahun/   5 tahun/ 
    Less than   Between   Between   Over 5    Jumlah/ 
   a year   1 - 2 years   2 - 5 years   Years   Total  

 

Imbalan pensiun  -  -  -  9,918,294  9,918,294 Pension benefits 

  



178

DUTA INTIDAYA

PT DUTA INTIDAYA Tbk 
 

Halaman  - 5/35 -  Schedule 
 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 

(Expressed in thousand of Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 

 

14. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (lanjutan) 14. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued) 
 

b.  Liabilitas imbalan kerja (lanjutan) b.  Employee benefit obligations (continued) 
 

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti 
terhadap perubahan asumsi aktuarial utama 
adalah sebagai berikut: 

The sensitivity of the defined benefit obligation to 
changes in the weighted principal assumptions is 
as follow: 

 
   Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ 
    Impact on defined benefit obligation  
 
    Perubahan   Kenaikan   Penurunan   
    asumsi/   asumsi/   asumsi/   
    Change in   Increase in   Decrease in   
    assumption   assumption   assumption   
 

      Penurunan sebesar/   Kenaikan sebesar/ 
Tingkat diskonto  1%   Decrease by Rp 355,200 Increase by Rp 427,905                          Discount rate 
          
Kenaikan gaji masa      Kenaikan sebesar/  Penurunan sebesar/ 
 datang  1%   Increase by Rp 432,259 Decrease by Rp 364,339 Future salary increases 

 
Analisa sensitivitas didasarkan pada 
perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana 
asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam 
prakteknya, hal ini jarang terjadi dan 
perubahan beberapa asumsi mungkin saling 
berkolerasi. Dalam perhitungan sensitivitas 
kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial 
utama, metode yang sama (perhitungan nilai 
kini kewajiban imbalan pasti dengan 
menggunakan metode projected unit credit di 
akhir periode pelaporan) telah diterapkan 
seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun 
yang diakui dalam laporan posisi keuangan. 

The sensitivity analysis is based on a change in an 
assumption while holding all other assumptions 
constant. In practice, this is unlikely to occur, and 
changes in some of the assumptions may be 
correlated. When calculating the sensitivity of the 
defined benefit obligation to significant actuarial 
assumptions the same method (present value of 
the defined benefit obligation calculated with the 
projected unit credit method at the end of the 
reporting period) has been applied as when 
calculating the pension liability recognised within 
the statements of financial position. 
 

 
Melalui program imbalan pasti, Perusahaan 
menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai 
berikut: 
 

 
Through its defined benefit pension plans, the 
Company is exposed to a number of significant 
risks of which are detailed below: 
 

1) Perubahan imbal hasil obligasi 
 

1) Changes in bond yields 
 

Liabilitas imbalan pensiun yang dihitung 
berdasarkan PSAK No. 24 menggunakan 
tingkat diskonto obligasi. Jika tingkat 
diskonto tersebut turun, maka kewajiban 
imbalan pasti akan cenderung mengalami 
kenaikan. 

 

The pension benefits obligation calculated 
under SFAS No. 24 uses a discount rate on 
bond yields. If bond yields decrease, the 
defined benefit obligation will tend to increase. 
 

2) Tingkat kenaikan gaji 
 

2) Salary growth rate 
 

Liabilitas imbalan pensiun Perusahaan 
berhubungan dengan tingkat kenaikan 
gaji. Semakin tinggi tingkat kenaikan gaji 
akan menyebabkan semakin besarnya 
jumlah liabilitas. 

 

The Company’s pension benefits obligation is 
linked to salary growth rate. Higher salary 
growth rate will lead to higher liabilities. 
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15. MODAL SAHAM 15. SHARE CAPITAL 
  

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 
31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai 
berikut:  

The composition of the Company’s shareholders as at 
31 December 2015, 2014 and 2013 is as follows: 

 
   2015  
      
      Nilai      
      nominal      
      (dalam 
      nilai       Persentase 

   Jumlah   penuh)/      kepemilikan/   
   saham/   Par value      Percentage 
   Number of   (in full    Nilai total/   of   
   shares   amount)   Total value   ownership  

 
PT Indah Sehat Cemerlang 1,575,398,000   100  157,539,800  98.44% PT Indah Sehat Cemerlang 
PT Usaha Indah Abadi  25,000,000  100  2,500,000  1.56% PT Usaha Indah Abadi
          

 1,600,398,000     160,039,800  100.00% 

 
   2014  
       
      Nilai      
      nominal      
      (dalam 
      nilai      
      penuh)/      Persentase 
   Jumlah   Par value      kepemilikan/   
   saham/   (in      Percentage 
   Number of   full   Nilai total/   of   
   shares   amount)   Total value   ownership  

 
PT Indah Sehat Cemerlang  1,086,798,000  100  108,679,800  97.75% PT Indah Sehat Cemerlang 
PT Usaha Indah Abadi  25,000,000  100  2,500,000  2.25% PT Usaha Indah Abadi

          
  1,111,798,000    111,179,800  100.00% 

 
   2013  
       
      Nilai      
      nominal      
      (dalam      
      ribuan 
      Rupiah)/      Persentase 
   Jumlah   Par value      kepemilikan/   
   saham/   (in      Percentage 
   Number of   thousand   Nilai total/   of   
   shares   of Rupiah)   Total value   ownership  

 
PT Indah Sehat Cemerlang         PT Indah Sehat Cemerlang 
- seri “A”  1,000  1,000  1,000,000   “A” series  - 
- seri “B”  4,000  125  500,000   “B” series  - 
- seri “C”  75,000  80  6,000,000   “C” series  - 
  
  80,000    7,500,000  75.00% 
PT Usaha Indah Abadi         PT Usaha Indah Abadi 
- seri “B”  20,000  125  2,500,000  25.00% “B” series  - 

 
  100,000    10,000,000  100.00% 

 
Lihat Catatan 1 untuk perubahan modal dasar dan 
komposisi pemegang saham. 

See Note 1 for changes in share capital and 
shareholders composition. 
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16. PENDAPATAN BERSIH 16. NET REVENUE 
 

   2015   2014   2013  
  

Penjualan barang 
 dagangan  152,431,334  123,806,774  99,993,290 Sales of merchandise 
Kegiatan promosi  24,082,206  24,424,832  13,568,674 Promotional activities 
 
   176,513,540  148,231,606  113,561,964  
 
Penjualan konsinyasi  61,547,631  59,817,758  42,986,327 Consignment sales 
Dikurangi:       Less: 
Beban penjualan        
 konsinyasi  (45,645,822)  (44,671,400)  (32,165,840) Cost of consignment sales 
 
    15,901,809  15,146,358  10,820,487  
 
    192,415,349  163,377,964  124,382,451  

 
Tidak ada penjualan ke pihak berelasi untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2015, 2014 dan 2013. 

There were no sales made to related parties for the 
years ended 31 December 2015, 2014, and 2013. 

  
Tidak ada pendapatan dari pelanggan yang melebihi 
10% dari total pendapatan bersih. 

No revenue earned from customers exceeded 10% of 
total net revenue. 

 
 

17. BEBAN POKOK PENDAPATAN 17. COST OF REVENUE 
  

Berikut merupakan rekonsiliasi beban pokok 
pendapatan selama tahun berjalan: 

The following is the reconciliation of cost of revenue 
during the year: 

 

   2015   2014   2013  
 

Beban pokok barang         
 yang terjual:       Cost of merchandise sold: 
Barang jadi       Finished goods 
- Awal tahun  46,004,156  23,245,539  11,853,042 At the beginning of the year - 
- Pembelian bersih   112,849,847   109,436,972   79,951,706 Net purchases - 
- Akhir tahun  (50,572,016)  (46,004,156)  (23,245,539) At the end of the year - 
 
   108,281,987  86,678,355   68,559,209   
Provisi kehilangan         
 persediaan dan barang       Provision for inventory 
 usang    2,693,467    2,087,457  1,268,649 losses and obsolescence  
  
Beban pokok pendapatan  110,975,454    88,765,812  69,827,858 Cost of revenue 
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18. BEBAN BERDASARKAN SIFAT 18. EXPENSES BY NATURE 
  

   2015   2014   2013  
  

Sewa properti (Catatan 22)  37,563,306  32,573,972  20,885,038 Property rental (Note 22) 
Gaji dan kompensasi       Salaries and other employees 
 karyawan lain-lain  31,594,814  23,456,304  16,717,519 compensation 
Penyusutan (Catatan 9)  9,016,528  7,064,943  3,761,199 Depreciation (Note 9) 
Utilitas  4,599,929  3,637,999  1,981,908 Utilities  
Royalti (Catatan 21)  4,313,417  4,570,142  3,559,668 Royalty (Note 21)  
Transportasi  3,611,668  3,308,936  1,973,978 Transportation  
Jasa profesional  2,668,957  643,284  671,575 Professional fees 
Promosi dan iklan  2,557,547  2,620,730  2,645,369 Promotion and advertising 
Biaya jasa internet  1,582,566  1,363,626  592,020 Internet service fee 
Biaya bank  1,068,347  1,020,955  880,640 Bank charges 
Jasa keamanan         
 dan kebersihan  1,024,984  1,086,123  833,838 Security and cleaning services 
Lain-lain (masing-masing        Others (individually  
 dibawah Rp 1.000.000)  2,994,417  5,193,425  4,743,030 below Rp 1,000,000)  
        
   102,596,480  86,540,439  59,245,782  

 
 

19. BIAYA KEUANGAN 19. FINANCE COSTS 
 

   2015   2014   2013  
  

Kerugian selisih kurs        Foreign exchange losses 
 dari pinjaman, bersih  4,407,641  4,427,981  17,883,074 from borrowings, net 
Bunga atas        
 pinjaman dari       Interest on borrowings from: 
 (Catatan 13):       (Note 13): 
- non-bank  1,216,065  4,532,500  2,592,709 non-bank - 
- bank  4,161,576  -  - bank - 
 
     9,785,282  8,960,481  20,475,783  

 
 

20. RUGI BERSIH PER SAHAM DASAR DAN 
DILUSIAN 

20. BASIC AND DILUTED NET LOSS PER SHARE 

 
    2015   2014   2013  
 

Rugi bersih tahun berjalan/Net  
 loss for the years  35,254,228  22,612,706  23,154,478 
Jumlah saham yang beredar selama tahun  
 berjalan (nilai penuh)/Number of shares 
 outstanding during the year (full amount)  1,600,398,000  1,111,798,000  100,000 
Rugi bersih per saham dasar dan dilusian  
 (nilai penuh)/Basic and diluted loss 
 per share (full amount)  22  20  231,545 
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21. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI 
YANG SIGNIFIKAN 

21. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION 

 

a. Sifat hubungan dan transaksi a. Nature of relationships and transactions 
 

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan 
mengoperasikan toko dengan menggunakan 
merek ”Watsons”. Perusahaan diwajibkan oleh 
pemilik lisensi untuk memenuhi standar tertentu 
terkait dengan penggunaan nama ”Watsons” 
untuk menjaga keunikan dan reputasi merek 
dagang.  

 

In the normal course of business, the Company 
operates stores using the “Watsons” brand name. 
The Company is required by the license owner to 
conform to certain standards in association with 
the use of the “Watsons” name in order to ensure 
distinctiveness and reputation of the trademark.  

Pada bulan Februari 2012, Perusahaan 
mengadakan perjanjian Trade Mark and License 
Agreement dengan ASWHBCE, Belanda. 
Perjanjian ini memberikan Perusahaan hak 
untuk menggunakan nama merek ”Watsons” 
dan berlaku sampai dengan diakhiri. 
Perusahaan dikenakan beban royalti sebesar 
persentase tertentu dari penjualan bersih. 

In February 2012, the Company entered into 
Trade Mark and License Agreement with 
ASWHBCE, the Netherlands. This agreement 
grants the Company the right to use the 
“Watsons” brand name and is valid until its being 
terminated. Accordingly, the Company is subject 
to royalty fees of certain percentage of the net 
sales. 

 
Pemilik lisensi memiliki pengaruh atas 
pendapatan usaha Perusahaan sehingga 
dianggap sebagai pihak berelasi. 

The license owner has influence over the 
Company’s business revenue and thus is 
considered as a related party. 

 

Perusahaan membeli barang bermerek 
”Watsons” dari perusahaan yang berhubungan 
dengan pemilik lisensi dan berbagai biaya 
pemasaran dan kegiatan promosi. Transaksi 
dengan pihak-pihak berelasi diuraikan lebih rinci 
di bawah: 

The Company purchased “Watsons” branded 
goods from companies related to the license 
owner and shared associated marketing costs 
and promotional activities. Transactions with 
related parties are outlined in more details below: 

 
   Pihak berelasi/   Sifat hubungan/   Sifat dari transaksi/ 
   Related parties   Nature of relationship   Nature of transactions  

 

  ASWHBCE Pemilik lisensi/License owner  Royalti atas penggunaan nama 
          merek “Watsons”/Royalty on the 
          use of the “Watsons” trade mark 
 
  Central Watson Company Limited Pihak berelasi dengan ASWHBCE/  Pembelian persediaan/Purchase of 
       Related party to ASWHBCE   inventories 
    
  A.S. Watson Retail (HK) Limited Pihak berelasi dengan ASWHBCE/  Pembelian persediaan dan aset tetap 
      Related party to ASWHBCE   serta penggantian pembayaran 
         beban usaha tertentu/Purchase of 
        inventories and fixed assets and  
         reimbursement of certain operating 
         expenses 
 
  Watson’s Personal Care  Pihak berelasi dengan ASWHBCE/  Pembelian persediaan/Purchases of 
   Stores Pte. Ltd  Related party to ASWHBCE   inventories 
 
  Dewan Komisaris dan Dewan Direksi/ Personil manajemen kunci/  Kompensasi dan remunerasi/ 
    Board of Commissioners,  Key management personnel   Compensation and remuneration 
   and Board of Directors 
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21. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI 

YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) 
21. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION 

(continued) 
 

b. Transaksi dan saldo yang signifikan b. Significant transactions and balances 
 

   2015   2014   2013  
Pembelian  
  persediaan       Purchases of inventories 
A.S. Watson        A. S. Watson 
  Retail (HK) Limited   3,566,082  8,976,281  - Retail (HK) Limited 
Watson’s  
  Personal Care       Watson’s Personal Care 
  Stores Pte. Ltd  169,478  660,257  1,622,321 Stores Pte. Ltd 
Central Watson       Central Watson 
  Company Limited  -  -  1,012,984 Company Limited 
 
     3,735,560  9,636,538  2,635,305  
 
Persentase terhadap 
  total pembelian  3.31%  8.81%  3.30% Percentage of total purchases 
 
Royalti Royalty  
ASWHBCE  4,313,417  4,570,142  3,559,668 ASWHBCE 
 

Persentase terhadap       Percentage of total 
  total beban usaha  4.20%  5.28%  6.01% operating expenses 
 
  

     2015   2014   2013  
 
Piutang lain-lain       Other receivable 
A. S. Watson Retail       A. S. Watson Retail (HK) 
  (HK) Limited  4,711,288  5,800,224  2,968,491 Limited 
 
Persentase terhadap         
  jumlah aset  3.71%  3.65%  3.02% Percentage of total assets 
 
Utang usaha       Trade payables 
A. S. Watson Retail       A. S. Watson Retail (HK) 
  (HK) Limited  11,134,611  6,999,826  1,238,540 Limited 
Watson’s Personal       Watson’s Personal Care 
  Care Stores Pte. Ltd  -  -  262,069 Stores Pte. Ltd 
 
     11,134,611  6,999,826  1,500,609  
 
Persentase terhadap         
  jumlah liabilitas  13.60%  5.48%  1.03% Percentage of total liabilities 
 
Utang lain-lain       Other payables 
ASWHBCE (Catatan 28)  11,542,520  10,040,419  5,470,278 ASWHBCE (Note 28) 
A. S. Watson Retail       A. S. Watson Retail (HK) 
  (HK) Limited  -  755,970  304,590 Limited 
     
     11,542,520  10,796,389  5,774,868 
  
Persentase terhadap         
  jumlah liabilitas  14.10%  8.46%  3.97% Percentage of total liabilities 

 

Pelunasan piutang lain-lain – pihak berelasi 
pada tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp 
4.711.228 telah diterima pada bulan April dan 
Mei 2016, maka dari itu akun tersebut disajikan 
sebagai aset lancar dalam laporan posisi 
keuangan. 

Other receivable – related party totaling Rp 
4,711,228 as of 31 December 2015 has been fully 
collected in April and May 2016, accordingly, this 
account is presented under current asset in the 
statement of financial position. 
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21. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI 
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) 

21. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION 
(continued) 

 

c. Kompensasi personil manajemen kunci  c. Key management personnel compensation  
  

Personil manajemen kunci didefinisikan sebagai 
individu yang memiliki otoritas dan tanggung 
jawab untuk perencanaan, kepemimpinan, 
pelaksanaan/pengendalian aktivitas keuangan 
dan operasi dari suatu entitas, secara langsung 
maupun tidak langsung, terdiri dari komisaris 
dan dewan direksi dan kepala departemen 
Perusahaan. 

Key management personnel are defined as those 
persons having authority and responsibility for 
planning, directing and executing/controlling the 
activities of the financial and operating of an entity, 
directly or indirectly, comprised of commissioners 
and board of directors and heads of department of 
the Company. 

 

Jumlah imbalan kerja personil manajemen kunci 
adalah sebagai berikut: 

Total employee benefits of the key management 
personnel is as follows: 

 

    2015   2014   2013  
 

Imbalan kerja jangka pendek/Short-term  
 employee benefits  3,220,461  2,949,285  2,889,639 
Imbalan kerja jangka panjang/Long-term 
 employee benefits  251,104  285,233  146,559 
    
    3,471,565  3,234,518  3,036,198 
  
Persentase terhadap jumlah gaji dan kompensasi 
 karyawan lain-lain/Percentage of total  
 salaries and other employees compensation  10,99%  13,79%  18,16% 

 
 

22. KOMITMEN DAN KONTIJENSI  22. COMMITMENTS AND CONTINGENTS  
  

Perusahaan menyewa kantor, gudang dan ruangan 
untuk toko di beberapa pusat perbelanjaan. 
Perjanjian sewa tersebut tidak dapat dibatalkan. 
Periode sewa berkisar dari 2-5 tahun. Pembayaran 
dilakukan melalui pembayaran dimuka untuk 
sejumlah periode tertentu dan selanjutnya melalui 
pembayaran bulanan yang dibayarkan dimuka. 
Perusahaan juga membayar uang jaminan yang 
dapat dikembalikan pada akhir masa sewa. Beban 
sewa yang dicatat sebagai beban usaha adalah 
sebesar Rp 37.563.306 pada tahun 2015 (2014: 
Rp 32.573.972 dan 2013: Rp 20.885.038). 

The Company leases office, warehouses and space 
for stores in several shopping centres. The lease 
agreements are non-cancellable. The lease period are 
ranging from 2-5 years. Payment is made through 
down payment in certain periods and the remaining 
are settled monthly in advance. The Company also 
paid security deposits which is refundable at the end 
of the lease terms. Rental expense charged to 
operating expenses amounted to Rp 37,563,306 in 
2015 (2014: Rp 32,573,972 and 2013: 
Rp 20,885,038). 

  
Estimasi nilai total dari komitmen sewa operasi yang 
tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut: 

The estimated total amount of non-cancellable 
operating lease commitment are as follows: 

 

   2015   2014   2013  
    

Kurang dari 1 tahun  29,908,434  30,729,118  28,721,834 Less than 1 year 
Antara 1 sampai 2 tahun  23,960,852  25,955,065  26,980,400 Between 1 to 2 years 
Antara 2 sampai 5 tahun  16,640,517  32,814,993  22,167,407   Between 2 to 5 years 
Lebih dari 5 tahun  -  -  26,100,121 More than 5 years 
 
    70,509,803  89,499,176  103,969,762  
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23. SEGMEN OPERASI 23. OPERATING SEGMENT 

 
Perusahaan bergerak dalam bidang penjualan 
barang dan kegiatan promosi (lihat Catatan 16). 
Pembuat keputusan operasional adalah Dewan 
Direksi. Dewan Direksi melakukan penelaahan 
terhadap pelaporan internal Perusahaan untuk 
menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. 
Manajemen menentukan segmen operasi 
berdasarkan laporan tersebut. 

 

Dewan Direksi mempertimbangkan lokasi geografis 
bisnis sebagai satu segmen. Total aset dikelola 
secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. 

The Company is engaged in business of sales of 
merchandise and promotional activities (see Note 16). 
The chief operating decision-maker is the Board of 
Directors. The Board of Directors reviews the 
Company’s internal reporting in order to assess 
performance and allocate resources. Management 
has determined the operating segment based on 
those reports. 

 

The Board of Directors considers the geographical 
business as a single segment. Total assets are 
managed on a central basis and are not allocated. 

 
 

24. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA 
UANG ASING 

24. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN 
FOREIGN CURRENCY 

 
   31 Desember/December 2015  
    
   USD   Lain-lain (nilai    Jumlah setara 
   (nilai penuh)/   penuh)/Others   Rupiah/Rupiah 
   (full amount)   (full amount)   equivalent  
 
 Aset         Assets 
 Kas dan bank  29,193  -  400,856  Cash and banks 
  
 Liabilitas        Liabilities 
 Utang usaha  (813,683)  -  (11,134,611) Trade payables 
 Utang lain-lain  -  (463)  (6,342) 
 
 Aset/(liabilitas) bersih  (784,490)  (463)  (10,740,097) Net assets/(liabilities) 
 
 Jumlah setara Rupiah  (10,733,755)  (6,342)  (10,740,097) Rupiah equivalent 
 
 
   31 Desember/December 2014  
    
   USD   Lain-lain (nilai    Jumlah setara 
   (nilai penuh)/   penuh)/Others   Rupiah/Rupiah 
   (full amount)   (full amount)   equivalent  
 
 Aset         Assets 
 Kas dan bank  1,306,037  -  16,430,784  Cash and banks 
 Piutang lain-lain  -  117,975   1,484,243  Other receivables 
  
 Liabilitas        Liabilities 
 Utang usaha  (556,396)  -  (6,999,826) Trade payables 
 Utang lain-lain  (60,090) -      (755,971)         Other payables 
 Akrual  (141,209) -  (1,776,504)   Accruals 
 Pinjaman  (5,681,286)  -  (71,474,244)  Borrowings  
 
 Aset/(liabilitas) bersih  (5,132,944)  117,975   (63,091,518) Net assets/(liabilities) 
 
 Jumlah setara Rupiah  (64,575,761)  1,484,243  (63,091,518) Rupiah equivalent 
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24. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA 
UANG ASING (lanjutan) 

24. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN 
FOREIGN CURRENCY (continued) 

 
   31 Desember/December 2013  
    
   USD   Lain-lain (nilai    Jumlah setara 
   (nilai penuh)/   penuh)/Others   Rupiah/Rupiah 
   (full amount)   (full amount)   equivalent  
 
 Aset         Assets 
 Kas dan bank  1,267,954  -  15,453,185  Cash and banks 
 Piutang lain-lain  -  121,358   1,478,636  Other receivables 
 
 Liabilitas        Liabilities 
 Utang usaha  (101,624)  (21,503)   (1,500,609) Trade payables 
 Utang lain-lain  (14,203) (50)            (173,700)         Other payables 
 Akrual  (91,870) -  (1,119,707)      Accruals 
 Pinjaman  (8,881,509)  -  (108,247,829)  Borrowings 
  
 Aset/(liabilitas) bersih  (7,821,252)  99,805  (94,110,024) Net assets/(liabilities) 
 
 Jumlah setara Rupiah  (93,847,349)  (262,675)  (94,110,024) Rupiah equivalent 
 

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan 
menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia pada 
tanggal 31 Desember 2015. 
 
Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing 
pada tanggal 31 Desember 2015 dijabarkan dengan 
menggunakan kurs tengah mata uang asing pada 
tanggal laporan ini, maka aset bersih dalam mata 
uang asing Grup akan naik sekitar Rp 498 juta. 

Monetary assets and liabilities mentioned above are 
translated using Bank Indonesia closing rate as at 31 
December 2015. 
 
If assets and liabilities in foreign currencies as at 31 
December 2015 had been translated using the middle 
rates as at the date of this report, the total net foreign 
currency assets of the Group would have increased by 
approximately Rp 498 million. 

 
 

25. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN 
ARUS KAS 

25. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR 
STATEMENT OF CASH FLOWS 

   2015   2014   2013  
    

Pembelian aset tetap       Acquisitions of fixed 
 melalui utang        assets incurred through 
 lain-lain dan       other payables 
 akrual  893,148  3,607,916  793,006 and accruals 
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26. REKLASIFIKASI AKUN  26. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS 
  

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2014 and 2013 telah direklasifikasi untuk 
menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2015 untuk memenuhi peraturan yang 
ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan Indonesia (BAPEPAM-LK) 
(sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau 
OJK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian 
Laporan Keuangan dan Keputusan Ketua 
BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang 
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan 
Emiten atau Perusahaan Publik. Rincian akun yang 
direklasifikasi disajikan berikut ini. 

Certain accounts in the financial statements for the 
years ended 31 December 2014 and 2013 have been 
reclassified to conform with the presentation of the 
financial statements for the year ended 31 December 
2015 in accordance with the regulations imposed by 
the Indonesian Capital Market and Financial Institution 
Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) (currently 
Indonesian Financial Services Authority or OJK) No. 
VIII.G.7 regarding Guideline for Financial Statements 
Presentation and the Chairman of BAPEPAM-LK 
Decree No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation 
and Disclosures of Issuers or Public Companies. The 
details of the accounts being reclassified are 
presented below. 

 
       2014  
       
       Sebelum      Sesudah  
       reklasifikasi/      reklasifikasi/  
       Before   Reklasifikasi/   After  
       reclassification  Reclassification reclassification 

 

Laporan posisi keuangan Statement of financial position 
Aset         Assets 
Biaya dibayar dimuka  
– bagian lancar    -  10,653,601  10,653,601 Prepayments – current portion 
Biaya dibayar dimuka  
– bagian tidak lancar    -  7,239,465  7,239,465 Prepayments – non-current portion 
Aset lancar lain-lain     19,297,704  (17,893,066)  1,404,638 Other current assets 
Uang jaminan    -  7,275,123  7,275,123 Refundable deposits 
Aset tidak lancar lainnya    7,275,123  (7,275,123)  - Other non-current assets 
 

     26,572,827  -  26,572,827  
 

Liabilitas         Liabilities 
Akrual    (9,931,525)  1,204,297  (8,727,228) Accruals 
Imbalan kerja jangka pendek   -  (1,204,297)  (1,204,297) Short-term employee benefits 
 

     (9,931,525)  -  (9,931,525)  
 

Laporan laba rugi Statement of 
 dan penghasilan profit or loss and 
 komprehensif lain-lain other comprehensive income 
Biaya keuangan    (4,532,500)  (4,427,981)  (8,960,481) Finance costs 
Kerugian selisih kurs, bersih    (5,959,769)  4,427,981  (1,531,788) Foreign exchange losses, net 

 

    (10,492,269)  -  (10,492,269) 
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31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 

(Expressed in thousand of Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 

 

26. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) 26. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (continued) 
 

       2013  
        
       Sebelum      Sesudah  
       reklasifikasi/      reklasifikasi/  
       Before   Reklasifikasi/   After  
       reclassification  Reclassification reclassification 

 
Laporan posisi keuangan Statement of financial position 
Aset         Assets 
Biaya dibayar dimuka 
- bagian lancar    -  6,455,193  6,455,193 Prepayments - current portion 
Biaya dibayar dimuka 
- bagian tidak lancar    -  5,996,090  5,996,090 Prepayments – non-current portion 
Aset lancar lain-lain    13,846,260  (12,451,283)  1,394,977 Other current assets 
Uang jaminan    -  5,087,262  5,087,262 Refundable deposits 
Aset tidak lancar lainnya    5,087,262  (5,087,262)  - Other non-current assets 
  
      18,933,522  -  18,933,522  
 
Liabilitas         Liabilities 
Akrual    (6,023,040)  709,333  (5,313,707) Accruals 
Imbalan kerja jangka pendek   -  (709,333)  (709,333) Short-term employee benefits 
 
       (6,023,040)  -  (6,023,040) 
 
Laporan laba rugi Statement of 
 dan penghasilan profit or loss and 
 komprehensif lain-lain other comprehensive income 
Biaya keuangan    (2,592,709)  (17,883,074)  (20,475,783) Finance costs 
Kerugian selisih kurs, bersih    (15,807,419)  17,883,074  2,075,655 Foreign exchange losses, net 
 

       (18,400,128)  -  (18,400,128) 
 
 

27. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN 
POSISI KEUANGAN 

27. EVENTS AFTER STATEMENT OF FINANCIAL 
POSITION DATE 

 

a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
tanggal 17 Maret 2016 sebagaimana dituangkan 
dalam akta notaris No. 34 tanggal 17 Maret 2016 
yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, 
MKn, notaris di Jakarta menyetujui dan 
memutuskan antara lain: 

a. The Extraordinary General Shareholders’ 
Meeting dated 17 March 2016 as stated in the 
notarial deed No. 34 made before Jose Dima 
Satria, SH, MKn, notary in Jakarta on 17 March 
2016 has approved and determined, amongst 
others:  
 

-  Perubahan seluruh Anggaran Dasar 
Perusahaan termasuk perubahan status 
Perusahaan dari Perusahaan Tertutup 
menjadi Perusahaan Terbuka, peningkatan 
modal dasar Perusahaan menjadi 
6.401.592.000 lembar saham dengan nilai 
nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham dan 
penyesuaian anggaran dasar Perusahaan 
dengan Peraturan BAPEPAM-LK/OJK. 

 

- Changes in the Articles of Association of the 
Company, including changing the status of the 
Company from Private Company to Public 
Company, increase in authorized capital to 
become 6,401,592,000 shares with par value 
Rp 100 (full amount) per share and amended 
the Company’s article of association to conform 
with BAPEPAM-LK/OJK regulations. 
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PT DUTA INTIDAYA Tbk 
 

Halaman  - 5/46 -  Schedule 
 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 

(Expressed in thousand of Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 

 

27. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN 
POSISI KEUANGAN (lanjutan) 

27. EVENTS AFTER STATEMENT OF FINANCIAL 
POSITION DATE (continued) 

  
- Pengeluaran saham dalam simpanan 

Perusahaan sebanyak-banyaknya 
478.041.000 saham baru yang ditawarkan 
melalui Penawaran Umum perdana kepada 
masyarakat. 

 

-  Program kepemilikan saham Perusahaan 
oleh karyawan Perusahaan melalui alokasi 
saham untuk karyawan (Employee stock 
allocation) sebanyak-banyaknya 10% dari 
jumlah penerbitan saham baru.  

 

-  Perubahan susunan Dewan Direksi dan 
Dewan Komisaris Perusahaan menjadi 
sebagai berikut: 

- Release of shares in deposit of 478,041,000 
new shares (at the maximum) which are 
offered through the Initial Public Offering to 
the public. 

 
 
- Employee stock ownership program by the 

Company’s employees through employee 
stock allocation of 10% from new shares 
issued (at the maximum).  

 
 

- Changes in Board of Directors and 
Commissioners composition as follows: 

 
Komisaris utama/          President commissioner/ 
  Komisaris independen Zannuba Arifah Chafsoh Rahman Independent commissioner 
Komisaris     Sugito Walujo    Commissioners 
     Ayu Patricia Rachmat 
 
Presiden direktur    Lilis Mulyawati    President director 
Direktur independen   Sukarnen Suwanto    Independent director 
 

Keputusan tersebut telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia melalui suratnya 
No. AHU-0035175.AH.01.11.Tahun 2016 
tanggal 18 Maret 2016. 

The above decision has been approved by the 
Minister of Law and Human Rights of the 
Republic of Indonesia in its Decision Letter No. 
AHU-0035175.AH.01.11.Year 2016 dated 18 
March 2016. 

  

b. Pada tanggal 11 Maret 2016, ASWHBCE 
menyetujui penundaan pembayaran terkait 
dengan utang royalti yang timbul sampai 
dengan tahun 2015 (lihat Catatan 21b). 
ASWHBCE mengijinkan Perusahaan menunda 
pembayaran sampai dengan Perusahaan 
mengoperasikan 100 toko di Indonesia. 

b.  On 11 March 2016, ASWHBCE agreed to defer 
the settlement on the royalty payable (see Note 
21b). ASWHBCE permits the Company to defer 
the settlement until the Company operates 100 
stores in Indonesia. 

 
 

28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  28. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS 
 

Sehubungan dengan rencana aksi korporasi 
Perusahaan (lihat Catatan 2), pada tanggal 26 Mei 
2016, Perusahaan telah menerbitkan kembali 
laporan keuangan tanggal 31 Desember 2015, 
2014 dan 2013 serta tahun-tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 
untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan 
dengan peraturan pasar modal di Indonesia.  

In relation to the Company's corporate action plan (see 
Note 2), on 26 May 2016, the Company reissued its 
financial statements as at 31 December 2015, 2014 
and 2013 and for the years ended 31 December 2015, 
2014 and 2013 to conform with the presentation and 
disclosure required by the capital market regulations in 
Indonesia. 
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PT DUTA INTIDAYA Tbk 
 

Halaman  - 5/47 -  Schedule 
 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 

(Expressed in thousand of Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 

 

28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 

(lanjutan) 
 

Perubahan-perubahan dari laporan keuangan yang 
diterbitkan terdahulu adalah sebagai berikut: 
 
1. Penambahan “Tbk” pada nama Perusahaan 

menjadi “PT Duta Intidaya Tbk” dalam laporan 
keuangan. 
 

2. Penambahan penyajian “Pos yang akan 
direklasifikasi ke laba rugi” dalam laporan laba 
rugi dan penghasilan komprehensif lain. 

 
3. Penambahan pengungkapan “Entitas Induk 

dan Pemegang Saham Terakhir” pada Catatan 
1. 
 

4. Penambahan pengungkapan sifat “Uang 
Jaminan” pada Catatan 2t. 
 

5. Penyesuaian rugi pajak penghasilan wajib 
pajak badan untuk menyesuaikan dengan 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Catatan 
12. 
 

6. Penyajian biaya profesional terkait rencana 
emisi saham sebagai beban ditangguhkan. 
 

 
7. Penyesuaian judul catatan menjadi “Segmen 

Operasi” pada Catatan 23. 

28. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued) 

 
The changes from the previously issued financial 
statements are as follows: 

 
1. Addition of “Tbk” to the Company’s name and 

become “PT Duta Intidaya Tbk” in the financial 
statements.  
 

2. Additional presentation of “Item that will be 
reclassified to profit or loss” in the statements of 
profit or loss and other comprehensive income.   

 
3. Additional disclosure of “Parent Entity and 

Ultimate Shareholder” in Note 1. 
 
 

4. Additional disclosure of the nature of “refundable 
deposits” in Note 2t. 
 

5. Amendment to the corporate income tax loss to 
conform with Annual Corporate Income Tax 
Return in Note 12. 
 
 
 

6. Presentation of professional fees related to the 
Company’s planned share issuance as deferred 
charges. 

 
7. Amendment of title to become “Operating 

Segment” in Note 23. 
 



191

DUTA INTIDAYA

  

AN S 

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN 
 

 

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan anggaran dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta 

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Duta Intidaya No. 34, tanggal 17 Maret 

2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S,H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat 

persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 

No. AHU-0005307.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 18 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada 

Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 

Dasar No. AHU-AH.01.03-0032761 tanggal 18 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar 

Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0035175.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 

Maret 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-

0032762 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-

0035175.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 Maret 2016, yang merupakan anggaran dasar Perseroan 

yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini. 

 

Berdasarkan Akta No. 34/2016, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui antara lain Perubahan 

status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, perubahan Pasal 4 ayat (1) 

Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan, menyetujui penyesuaian Anggaran 

Dasar dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, menyetujui pengeluaran saham baru 

sehubungan dengan rencana IPO Perseroan dan menyetujui program kepemilikan saham Perseroan 

oleh karyawan Perseroan. 

 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 1 

 

1. Perseroan terbatas ini bernama PT DUTA INTIDAYA Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar 
ini disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan. 

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar 
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. 

 

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN 

Pasal  2 

 

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 16 (enam belas) Juni 2005 (dua ribu lima) dan memperoleh 

status badan hukum sejak tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2005 (dua ribu lima) serta didirikan untuk 

jangka waktu yang tidak  terbatas.  

 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 

Pasal 3 

 

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan. 
2. Untuk mencapai maksud  dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan 

usaha sebagai berikut :  
i. Kegiatan usaha utama: 

a. menjalankan usaha di bidang pengeceran dan perdagangan produk kecantikan dan 
kesehatan, obat-obatan, barang farmasi, peralatan medis dan kesehatan, produk 
perawatan pribadi dan kulit, parfum dan kosmetik, produk-produk bayi dan barang 
dagangan umum pada toko dan/atau apotek;  

b. menjalankan usaha di bidang perdagangan makanan dan minuman;  
c. menjalankan usaha selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, 

waralaba dan pemasok (penyalur) dari segala macam barang yang dapat 
diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan pihak lain atas 
dasar komisi; dan  
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d. mengimpor barang-barang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan 
sebagaimana disebutkan di atas. 

ii. Kegiatan usaha penunjang: 
a. memasarkan dan mendistribusikan di dalam negeri barang-barang sehubungan 

dengan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disebutkan di atas; dan 
b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung 

dan/atau terkait dengan usaha Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk 
melaksanakan transaksi yang bersifat operasional dengan pihak ketiga. 

 

M O D A L 

Pasal 4 

 

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.640.159.200.000,00 (enam ratus empat puluh miliar 
seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah), yang terbagi atas 6.401.592.000 
(enam miliar empat ratus satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu) saham, masing-masing 
saham bernilai nominal sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah). 

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah saham, sejumlah 
1.600.398.000 (satu miliar enam ratus juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu) saham 
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.160.039.800.000,00 (seratus enam puluh miliar 
tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) telah disetor penuh oleh para Pemegang 
Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini. 

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor 
tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp.160.039.800.000,00 (seratus enam puluh miliar 
tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham 
Perseroan dan merupakan setoran lama, dengan bentuk penyetoran sebagaimana tertuang 
dalam akta tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 213 yang 
dibuat di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia,  sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh sembilan) 
Desember 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0948987.AH.01.02.TAHUN 2015 dan 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan di catat dalam 
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia tanggal 29 dua puluh sembilan) Desember 2015 (dua ribu lima belas) 
Nomor AHU-AH.01.03-0991820. 

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. 
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 Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) mengenai penyetoran 
tersebut;  

b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di 
Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut “OJK”) dan tidak dijaminkan 
dengan cara apapun juga;  

c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 
ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar ini.  

d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham 
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan 
nilai pasar wajar. 

e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih 
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih 
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan 
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.  

f. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan 
mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta 
memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham 
yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.  
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5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan 
RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan 
Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut 
dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan.  

6. 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. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut 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 mejadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum 
ditawarkan kepada pihak lain; 

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, 
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: 
1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau  
2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi 

saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau 
3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui 

RUPS; dan/atau 
4) Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan 

penambahan modal dan tanpa HMETD. 
c. Pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD dan 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. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham 
yang diterbitkan mempunyai klasifikasi yang sama dengan yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus 
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dan/atau penggantinya. 

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan;  
a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan 

RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus 
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau 
penggantinya.  

b. Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi 
kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang: 
b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;  
b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dan/atau penggantinya;  
b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% 

(dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.  

b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus 
mengubah kembali  Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor 
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan 
perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut “UUPT”), dalam jangka waktu 2 
(dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini 
tidak terpenuhi;  

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran 
Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini.  
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c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif 
setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor 
menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai 
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan 
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan 
Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.  

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian 
kembali saham tersebut dengan memperhatikan  ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.  

 

SAHAM 

Pasal 5 

 

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas  nama, sebagaimana terdaftar dalam 
Daftar Pemegang Saham Perseroan.  

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) 
saham; 

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.  
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para 

pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang 
lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam 
Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham 
bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak 
berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.  

5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua 
keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT. 

7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: Dalam hal saham Perseroan tidak masuk  
a. 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.  

8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana 
saham-saham tersebut dicatatkan.  

 

SURAT SAHAM 

Pasal 6 

 

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 
(dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. 

2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:  
a. Nama dan alamat pemegang saham;  
b. Nomor surat saham;  
c. Nilai nominal saham; dan 
d. Tanggal pengeluaran surat saham. 

3. 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; dan 
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.  
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4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran 
dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor 
urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari Presiden Direktur 
bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan 
Komisaris, dan tanda tangan 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.  

 

SURAT SAHAM PENGGANTI 

Pasal 7 

 

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:  
a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:  

1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik 
surat saham tersebut; dan  

2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; 
b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan 

penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli. 
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:  

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham 
tersebut;  

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas 
hilangnya surat saham tersebut;  

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang 
dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan 

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di 
mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender 
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. 

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham 
yang berkepentingan.  

4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran 
pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas. 

 

PENITIPAN KOLEKTIF 

Pasal 8 

 

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:  
a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus 

dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian.  

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang 
dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas 
nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang 
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;  

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari 
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk 
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka 
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham 
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari 
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;  

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian 
sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam 
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;  
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e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana 
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan 
menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
atau Bank Kustodian dimaksud;  

 Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau 
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;  

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib 
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan 
dalam rekening Efek; 

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang 
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang 
lain; 

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat 
saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat 
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar 
sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah; 

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham 
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita 
untuk pemeriksaan perkara pidana;  

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir 
dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang 
dimilikinya pada rekening tersebut.  

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta 
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada 
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) 
hari kerja sebelum Panggilan RUPS;  

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham 
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang 
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif 
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan 
nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja 
sebelum panggilan RUPS; 

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan 
dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham 
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus 
atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk 
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan 
Efek tersebut; 

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan 
dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif 
pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana 
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan  

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh 
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam 
Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan 
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah 
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut 
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang 
menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, 
saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan 
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan 
Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak 
lainnya tersebut.  
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2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana 
saham-saham Perseroan dicatatkan.  

 

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS 

Pasal 9 

 

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang 
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. 

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :  
a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian;  

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; 
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;  
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau 

sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau 
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; 

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;  
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi; 

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam  Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta 
tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar 
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. 

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus 
Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat 
yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, 
maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah 
jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang 
Saham.  

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap 
Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan 
Daftar khusus  diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.  

6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang 
diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. 

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 
(satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan 
ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan 
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai 
satu-satunya pemegang yang sah atas saham-(saham) tersebut.  

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek 
untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. 
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan 
mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang 
menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas 
saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal. 

 

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM 

Pasal 10 

 

1.a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang 
Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan 
dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan 
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang 
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana 
ditentukan atau disetujui oleh Direksi. 
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1.b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan 
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan 
hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh 
Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat 
pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat 
di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan.  

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap 
Perseroan. 

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat 
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham 
apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. 

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib 
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk 
pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-
saham Perseroan tersebut dicatatkan. 

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam 
Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama 
dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan 
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar 
Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang 
Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah 
berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana 
sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk 
di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan 
apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi 
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.  

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib 
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan 
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan. 

8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling 
sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh 
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.  

 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 11 

 

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. 
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun buku berakhir.  
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk 

kepentingan Perseroan.  
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS 

Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. 
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.  
6. Direksi menyelenggarakan Rapat  Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau 

atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan 
memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris 
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.  

 
 
 



199

DUTA INTIDAYA

7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:  
a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini;  
b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif; dan  
c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.  
Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat 
diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai  
dengan ketentuan Anggaran Dasar.  

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan 
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh 
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan 
dan tindakan pidana lainnya. 

9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:  
(1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per 

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar 
diselenggarakan RUPS.  

(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini 
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. 

(3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini 
harus:  
a. dilakukan dengan itikad baik;  
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;  
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; 
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; 

dan  
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar 

Perseroan. 
(4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka 

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.  

(5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada 
butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan 
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. 

(6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham 
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan 
Komisaris.  

(7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi 
atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: 
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana 

dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan  
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 

(8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka 
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan 
RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) 
ayat ini.  

(9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:  
(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;  
(ii) situs web Bursa Efek; dan  
(iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan 

bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. 
(10) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) 

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. 
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(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. 

(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.  

 

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU 

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 12 

 

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.  
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:  

a. tempat kedudukan Perseroan;  
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; 
c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; 

atau  
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:  
(1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada 

OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.  

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) 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. 

5. 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).  

6. Pengumuman RUPS:  
(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling 

lambat 14 (empat belas) hari 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. 
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(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.  
(5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada 

butir (4).c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam 
pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.  

(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).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.  

7. 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).  

8. Usulan Mata Acara Rapat:  
(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi 

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.  
(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud 

pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 
(satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.  

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:  
a. dilakukan dengan itikad baik;  
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;  
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan  
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) 
ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. 

(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham 
sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam 
pemanggilan.  

9. Pemanggilan RUPS:  
(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 

(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal 
pemanggilan dan tanggal RUPS.  

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat 
informasi:  
a. tanggal penyelenggaraan RUPS;  
b. waktu penyelenggaraan RUPS;  
c. tempat penyelenggaraan RUPS;  
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; 
e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan  
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang 

saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS 
diselenggarakan. 
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(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) 
ayat ini paling kurang melalui:  
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;  
b. situs web Bursa Efek; dan 
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan 

bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.  
(4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada 

butir (3) c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam 
pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.  

(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa 
asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah 
informasi dalam Bahasa Indonesia.  

(6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat 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 ini, Pemanggilan harus 
dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam 
Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. 

10. 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).  

11. Pemanggilan RUPS kedua  dilakukan dengan ketentuan:  
(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 

sebelum RUPS kedua dilangsungkan.  
(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa 
mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta 
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan 
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.  

(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku 
untuk pemanggilan RUPS kedua.  

12. 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.  
13. 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 perundang-undangan 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 
cuma-cuma 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 
perundang-undangan. 
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14. Ralat Pemanggilan:  
(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi 

dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 
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.  

(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), ayat 9 butir (4), dan ayat 9 butir (7) pasal ini, mutatis mutandis 
berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan 
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.  

15. Hak Pemegang Saham:  
(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak 

menghadiri RUPS.  
(2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan 

surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 

(satu) suara.  
(4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang 

namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum 
pemanggilan RUPS. 

(5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.(1) pasal ini, 
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang 
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum 
ralat pemanggilan RUPS.  

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara 
rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 
Perseroan. 

17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan 
mata acara RUPS.  

18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat 
juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua 
Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham 
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani 
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan 
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.  

 

PIMPINAN DAN TATA TERTIB 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 13 

 

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) ayat ini dan butir (2) ayat ini, 
RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan 
oleh peserta RUPS. 
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(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. 

(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya 
untuk hadir dalam RUPS tersebut.  

2. 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 

 

1. Keputusan RUPS:  
(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan 

memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.  
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud 

pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.  
(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir  

(2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan 
kuorum keputusan RUPS.  

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:  
(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum 

keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS 
(termasuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor/pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas 
yang merupakan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) 
dilakukan dengan mengikuti ketentuan:  
a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua 

dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.  

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika 
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam RUPS.  

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf 
b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga 
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham 
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dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang 
ditetapkan oleh OJK  atas permohonan Perseroan.  

(2) Selain perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir (1) pasal 
ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan 
anggaran dasar Perseroan termasuk perubahan anggaran dasar yang memerlukan 
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 

paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah. 

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 
dalam RUPS. 

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua 
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling 
sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 
sah. 

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) 
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan 
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan 
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan 
oleh OJK atas permohonan Perseroan.  

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan 
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu 
sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang 
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 
1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, 
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar 
Perseroan dinyatakan pailit, 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.  
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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 per dua) 
bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang 
hadir dalam RUPS. 

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf 
c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah 
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen 
dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan 
oleh OJK atas permohonan Perseroan.  

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham 
Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang 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 (7) pasal ini dikecualikan bagi: 
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-

nasabahnya 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.  

3. Risalah RUPS:  
(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.  
(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 

(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.  
(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila 

risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh 
notaris. 

(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada 
OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. 

(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat 
ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari 
kerja berikutnya. 

4. 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;  



207

DUTA INTIDAYA

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  
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan 

bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.  
(4) 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.  

(5) 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.  

(6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini 
wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS 
diselenggarakan.  

(7) 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.  

(8) Ketentuan ayat 3 butir (4), ayat 3 butir dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini  mutatis 
mutandis berlaku untuk:  
a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang 

diumumkan; dan  
b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang 

saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan 
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).  

 

DIREKSI 

Pasal 15 

 

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.  
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 orang, yang terdiri dari : 

 1 (satu) orang Presiden Direktur; dan 

 1 (satu) orang Direktur atau lebih;  
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi 
persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :  
a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; 
b. cakap melakukan perbuatan hukum;  
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:  

1. tidak pernah dinyatakan pailit;  
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 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 
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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, anggota Direksi wajib 
mengikuti ketentuan 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 5 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 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 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal yang 
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya, 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 ini.  

11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan 
keputusan RUPS.  

12.  
a. RUPS dapat memberhentikan para anggota  
b. Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.  
c. 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. 

d. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan 
diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. 

e. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang 
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. 

f. 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 berhakmengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa 

jabatannya  
b. berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada 

Perseroan setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.  
c. 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.  

d. Perseroan wajib melakukan keterbukaan  
e. 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.  

f. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif,  
g. anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

h. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan  
i. diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai 

anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya 
pengunduran dirinya dalam RUPS. 
 



209

DUTA INTIDAYA

j. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi  
k. yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. 

14.  
a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan  
b. Komisaris dengan menyebutkan alasannya. 
c. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara 

tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.  
d. 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.  

e. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka 
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian 
sementara. 

f. 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.  

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang 
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.  

h. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a 
ayat ini tidak berwenang:  

a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan; dan  

b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.  
i. 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.  
j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi 

yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. 
k. 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. 

19. 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.  

20. 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. 
21. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi  anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS 

dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.  
22. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebabapapun yang mengakibatkan 

jumlah anggota Direksi kurang dari 2 orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, 
maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus 
diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
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23. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau 
belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi 
akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung 
jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka 
berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini.  

24. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang 
dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  

25. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun 
tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.  

26. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada 
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya 
yang berlaku. 

 

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 

Pasal 16 

 

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam 
anggaran dasar. 

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.  

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. 

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite. 

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan 
evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.  

6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:  
a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.  
b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi 

dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki 
Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian 
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan 
tugasnya. 

8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:  
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan  maksud dan tujuan Perseroan;  
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.  

9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar 
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak 
lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai 
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 
10 pasal ini.  

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan 
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, 
untuk:  
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil 

uang Perseroan di Bank); dan  
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di 

luar negeri.  
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan 

utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% 
(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, 
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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 ini.  

12. 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. 

13.  
a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta 

sah  
b. mewakili Perseroan;  
c. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal 

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak 
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.  

14. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil 
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. 

15. 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.  

16. 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.  

17. 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.  
18. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17, yang berhak mewakili 

Perseroan adalah:  
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;  
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan 

dengan Perseroan; atau 
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan 

Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 
19. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar 

ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan 
perundangan lainnya yang berlaku. 

 

RAPAT DIREKSI 

Pasal 17 

1.  
a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau 

lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas 
permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 
1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah 
ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah.  

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 
setiap bulan. 

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak 
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. 

3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling 
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 
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4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib 
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. 

5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun 
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. 

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat 
disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.  

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana 
dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum 
rapat diselenggarakan. 

8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. 
Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk 
tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender 
sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal 
Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut 
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 

9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.  
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau 

ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di 
tempat lain  dalam wilayah Republik Indonesia.  

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau 
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu 
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih 
dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi. 

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota 
Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.  

13.  
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 

(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.  
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak 
atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus 
menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut 
dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau 
kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. 

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan 
berdasarkan musyawarah mufakat. 

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan 
berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi 
yang hadir.  

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, 
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh 
anggota Direksi. 

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, 
ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan 
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.  

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak 
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang 
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang 
dilekatkan pada risalah rapat. 

19. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan 
oleh Perseroan.  

20. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil 
dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak 
ketiga.  

21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa 
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah 
diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi 
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 Rapat Direksi.  
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22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana 
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat 
dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan 
ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau 
peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua 
anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang 
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang 
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 

23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada 
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya 
yang berlaku.  

 

DEWAN KOMISARIS 

Pasal 18 

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 orang, yang terdiri dari :  

 1 (satu) orang Presiden Komisaris; dan 

 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal.  

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di 
antaranya adalah Komisaris Independen.  

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah 
Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota 
Dewan Komisaris. 

4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan 
keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.  

5. 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.  

6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris 
wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.  

7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula 
memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan Pasar Modal.  

8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat 
pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. 

9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh 
Perseroan.  

10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan 
Komisaris selama menjabat.  

11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 
6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan 
Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 5. 

13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS 
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan 
fungsi nominasi.  

14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya, 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 ini.  

15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai 
dengan keputusan RUPS.  

16.  
a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu 

denganmenyebutkan 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.  

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang 
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. 

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana 
dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan 
RUPS.  

17.  
a. Seorang anggota Dewan Komisaris  berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum 

masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya 
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 
pengunduran dirinya.  

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 ini 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. 

18. 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; 
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan 

memperhatikan peraturan di bidang pasar modal; atau 
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.  
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah 

anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 
Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) 
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hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

21. Apabila jabatan Presiden Komisaris 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 Presiden Komisaris dan mempunyai 
wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai  Presiden Komisaris.  

22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung 
maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.  

23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau 
ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal. 

24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu 
pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan 
lainnya yang berlaku. 

 

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 

Pasal 19 

 

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

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS 
lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasar.  

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. 

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat 
membentuk komite lainnya.  

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir 
tahun buku. 

6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:  
a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.  
b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota 

Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang 
dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

7. 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. 

8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:  
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;  
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;  
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan  
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 

9. 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.  

10. 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.  

11. 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 
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untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih  diantara anggota Dewan 
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.  

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugasdan wewenang yang 
diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar 
ini berlaku pula baginya.  

13. 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 ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu 
pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan 
lainnya yang berlaku. 

 

RAPAT DEWAN KOMISARIS 

Pasal 20 

1.  
a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh 

seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi 
atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 
(satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan 
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.  

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) 
bulan.  

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan 
berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.  

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.  

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 
ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. 

5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 
untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.  

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat 
disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.  

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana 
dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum 
rapat diselenggarakan. 

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden 
Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada 
pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden 
Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.  

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, 
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang 
lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender 
sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, 
keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota 
Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. 

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.  
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan 

usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau 
ditempat lain  asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. 

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak 
hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak 
ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh 
dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.  

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh 
anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. 
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14.  
a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 

(satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. 
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, 
kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu 
pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan 
tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan 
lain.  

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa 
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan 
lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. 

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat.Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai makakeputusan 
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. 

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, 
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada 
seluruh anggota Dewan Komisaris. 

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, 
ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan 
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.  

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak 
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang 
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang 
dilekatkan pada risalah rapat.  

19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh 
Perseroan. 

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah 
mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang 
bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.  

21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa 
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan 
Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua 
anggota Dewan Komisaris 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 
Rapat Dewan Komisaris.  

22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, 
atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan 
Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam 
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang 
menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara 
tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam 
rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai 
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan 
Komisaris. 

23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini 
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan 
perundangan lainnya yang berlaku. 

 

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN 

Pasal 21 

 

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.  
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk 

memperoleh persetujuan. 
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan 

tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. 
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4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya 
tahun buku yang akan datang.  

5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga 
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 

6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk 
oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk 
dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS 
Tahunan.  

7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi 
menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang 
menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau 
anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang 
bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan 
oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat 
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan 
dan tidak memberikan alasan, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan 
tahunan. 

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa 
Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pasar Modal. 

 

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN 

Pasal 22 

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan 
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba 
yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. 

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuaidengan 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 ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang 
RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak 
mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut 
dicatatkan. 

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan  penggunaan lain, maka laba bersih setelah 
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi 
sebagai dividen. 

4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib 
melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 
30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan 
pembagian dividen tunai.  

5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat 
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba 
rugi dan selanjutnya untuk tahun tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba 
selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, 
dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk 
pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam 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 dantidak diambil 
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. 

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa 
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah 
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba 
dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini.  

9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim 
yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.  
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10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian 
Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim 
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini.  

 

PENGGUNAAN CADANGAN 

Pasal 23 

 

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk 
cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba 
yang positif. 

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. 

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya 
boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.  

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya 
digunakan untuk keperluan Perseroan.  

 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

Pasal 24 

 

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar 
Modal. 

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang 
berlaku.  

3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan 
dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu 
berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan 
disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau 
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal 
ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT. 

5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang 
berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.  

 

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN 

Pasal 25 

 

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan 
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan 
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  

 

 

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM 

Pasal 26 

 

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

 

TEMPAT TINGGAL 

Pasal 27 

 

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada 

alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan 

Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

 

PERATURAN PENUTUP 

Pasal 28 

 

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam 

RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku dan Bagi 

Perseroan berlaku ketentuan Anggaran Dasar ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-

undangan dibidang Pasar Modal. 
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XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 
 
 

1. PEMESAN PEMBELIAN SAHAM 
 

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum 
dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian 
saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek dan FPPS ini dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap. FPPS dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek 
atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIV 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 Nomor: IX.A.7.  
 
3. JUMLAH PESANAN 
 
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) 
saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 
 
4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF 

 
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang 
Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan 
dengan KSEI. 
 
i. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku 

ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Perseroan tidak menerbitkan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dalam 

bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS"). Melainkan, saham tersebut akan didistribusikan secara 
elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran 
Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juni 
2016 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan 
atau BAE. 

2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa 
Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKP. 

3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada 
Pemegang Rekening sebagai konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis 
merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek. 

4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di 
KSEI. 

5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak 
memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya 
yang melekat pada saham. 

6. Pembayaran dividen, bonus dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada 
pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, 
melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat 
(beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank 
Kustodian. 

7. Setelah Penawaran Umum ini 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 ini didistribusikan ke dalam Rekening 
Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk. 
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8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada 
KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi 
Formulir Penarikan Efek. 

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk SKS 
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan 
diterbitkan atas nama Pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank 
Kustodian yang mengelola saham. 

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan 
wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang 
Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut. 

11. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKSnya 
tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut 
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di mana 
FPPS yang bersangkutan diajukan. 
 

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 
 

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian 
saham selama jam kerja biasa yang berlaku di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin 
Emisi Efek di mana FPPS diperoleh. Setiap Pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan 
diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dan kuasanya dengan melampirkan fotokopi: 
 
a. Pemesan untuk penjatahan pasti ("Fixed Allotment") dan penjatahan terpusat ("Pooling"): 

 
Untuk pemesan perorangan 
 

WNI : 
KTP, Bukti kepemilikan rekening efek, asli surat kuasa 
bermaterai cukup bilamana dikuasakan 

WNA : 
Paspor, Keterangan Izin Menetap (KIM), Bukti kepemilikan 
rekening efek, asli surat kuasa bermaterai cukup bilamana 
dikuasakan 

 
Untuk pemesan badan hukum 
 

Indonesia : 
Anggaran Dasar, Susunan Pengurus, KTP Pengurus yang 
berhak mewakili, Asli Surat Kuasa bermaterai cukup 
bilamana dikuasakan, Bukti kepemilikan rekening efek 

Asing : 
Anggaran Dasar, Surat Keterangan Domisili dan Surat 
Kuasa bilamana dikuasakan, Bukti kepemilikan rekening 
efek 

 
b. Bukti kepemilikan rekening efek atas nama pemesan; dan  

 
c. Pembayaran sebesar jumlah pesanan. 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak 
pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan 
pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. 
 
6. MASA PENAWARAN UMUM 

 
Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja dimulai pada tanggal 17 Juni 2016 
dan ditutup pada tanggal 21 Juni 2016. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB 
sampai dengan pukul 15.00 WIB. 
 

7. TANGGAL PENJATAHAN 
 
Tanggal Penjatahan di mana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 23 Juni 2016. 
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8. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM SECARA KHUSUS 
 
Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para pegawai dan 
manajemen Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah 
Saham Yang Ditawarkan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek 
atau Agen Penjualan. 
 

9. SYARAT PEMBAYARAN 
 
Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, cek atau bilyet giro dalam mata uang Rupiah yang 
dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakili) dengan membawa jati diri asli 
dan FPPS yang sudah diisi secara lengkap dan benar dan diajukan kepada Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek. Pembayaran untuk FPPS akan dilakukan menggunakan salah satu cara pembayaran, 
seperti cek atau tunai atau transfer antar bank atau bilyet giro. Semua pembayaran kepada 
Penjamin Emisi Efek akan dibayar ke dalam rekening Penjamin Emisi Efek pada : 
 

Nama Bank : Bank Mandiri Cabang Jakarta Berdharma 
Atas nama : PT Trimegah Securities Tbk. QQ IPO 

Nomor Rekening : 104-0004781311 
 

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas 
nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek yang dimiliki/atas nama pihak 
ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran dan sudah harus diterima secara efektif (in good 
funds) pada tanggal 21 Juni 2016. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima (in good funds) 
pada tanggal 21 Juni 2016, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas 
penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau bilyet giro hanya berlaku 
pada hari pertama dari Masa Penawaran. 
 
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi 
tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat 
diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan 
pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal.  
 
Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer ke rekening dari bank lain, pemesan harus 
melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan 
nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) slip setoran, 
tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran misalnya tunai tidak dapat 
digabung dengan bilyet giro. 
 

10. BUKTI TANDA TERIMA 
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan 
menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS yang telah ditandatangani (dengan 
tanda tangan asli) lembar ke-5 (kelima) sebagai tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti 
tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 
Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan 
kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi 
Penjatahan untuk pemesanan. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima 
pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.  
 
11. PENJATAHAN SAHAM 
 
Penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai Manajer Penjatahan 
dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat ("Pooling") dan penjatahan pasti ("Fixed 
Allotment") sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.7. 

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Audit kepada Bapepam dan LK mengenai 
kewajaran dan pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 
tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian 
Saham Bonus dan Peraturan Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya 
masa penawaran.  
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Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan 
mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan 
Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah 
Saham Yang Ditawarkan dan sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat. 
 
1. Jika setelah mengecualikan Pemegang Saham Terafiliasi yang merupakan:  

 
a. Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih 

saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek  sehubungan 
dengan Penawaran Umum Perdana ini;  

b. Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau  
c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan 

pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham 
yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:  

- Pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang 
dipesan.   

- Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan 
sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara 
proporsional kepada para pemesan : (i) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang 
memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang 
bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan 
Penawaran Umum Perdana ini; (ii) Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama 
Perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang 
bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, 
menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 
 

2. Jika setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas dan 
terdapat sisa Saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi 
pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan  mengikuti ketentuan sebagai berikut:  

- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa 
Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak 
mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah 
Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan 
terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan  

- apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada 
pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam 
satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 
 

A. Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)  
 
Dalam hal penjatahan pasti digunakan dalam Penawaran Umum, penjatahan tersebut hanya 
dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

 
1. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan 

mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, Penentuan besarnya persentase 
tersebut harus mempertimbangkan kepentingan pemesan perorangan. 

2. Penentuan besarnya penjatahan pasti sebagaimana disebutkan pada butir 1 termasuk pula 
porsi untuk program ESA Perseroan pada Penawaran Umum sebesar-besarnya 10% 
(sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. 

3. Penjatahan pasti tidak diperbolehkan untuk Pihak Terafiliasi, seperti: 
a. Direksi, Dewan Komisaris, karyawan atau pihak lain yang memiliki 20% (dua puluh 

persen) saham atau lebih untuk setiap Perusahaan Efek yang bertindak sebagai 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam 
Penawaran Umum;  

b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau 
c. Pihak Terafiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, yang tidak melakukan 

pemesanan untuk kepentingan pihak lain.  
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B. Penjatahan Terpusat (“Pooling”) 
 
Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran 
Umum, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek sebagai 
berikut: 
 
1. Setiap pemesan akan diberikan 1 (satu) lot atau satu satuan perdagangan yakni 100 

(seratus) saham dan sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada pemesan yang 
pesanannya melebihi 1 (satu) lot. 

2. Jika saham yang tersedia tidak mencukupi untuk dibagikan, maka penjatahan akan dilakukan 
dengan undian. 

3. Jika penjatahan dilakukan dengan undian, maka setiap pemesan 1 (satu) lot akan diberikan 1 
(satu) nomor undian, dan selanjutnya akan diundi untuk menentukan pemesan yang 
memperoleh penjatahan. 

4. Jika terdapat pemesanan ganda, maka untuk tujuan penjatahan saham, Manajer Penjatahan 
hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang 
bersangkutan. 
 

12. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM 
 

a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa 
Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 
3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum 
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 perseratus) 
selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut; 

b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau 

c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha 
Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-
11 lampiran 11; dan 

 
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran 
Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau 
pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, 
Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; 

b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan 
Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam poin a); 

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK 
paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan 

d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran 
Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan 
wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) 
hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. 
 

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan 
memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: 
1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa 
Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham 
gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) 
dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; 

2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan 
kembali penundaan masa Penawaran Umum; 
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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 

 
a. Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Agen Penjualan 

(apabila ada) bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para 
Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. 

b. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk transfer antar bank ke rekening atas 
nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lain, dalam bentuk cek, bilyet giro atau 
formulir pengembalian yang dapat diperoleh langsung oleh pemesan di Penjamin Emisi Efek di 
mana pemesanan telah dilakukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan 
Pembelian Saham bersama-sama dengan kartu identitas yang sah.    

c. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, maka Penjamin Emisi 
Efek tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan, untuk setiap hari keterlambatan 
pembayaran, sebesar suku bunga jasa giro di Bank Penerima, atau setara dengan 1,90% per 
tahun (sebelum potongan pajak), dari jumlah pengembalian uang pemesanan, yang dihitung dari 
Hari Kerja ketiga sejak Tanggal Penjatahan secara prorata untuk setiap keterlambatan.   

d. Apabila Perseroan menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum dan 
karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka : 

- Pengembalian uang pemesanan (termasuk denda untuk setiap keterlambatan atau 
pengembalian) adalah tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan 
masing-masing bagian, dan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah 
pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau pengumuman pembatalan Penawaran 
Umum; 

- Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk untuk pemesan 
khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja 
setelah tanggal keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum atau pengakhiran 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran denda kepada para pemesan 
sehubungan dengan adanya keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh para 
pemesan yang bersangkutan. 

 
14. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN 

 
Formulir Konfirmasi Penjatahan dapat diambil di Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom pada 
tanggal 27 Juni 2016 pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB dengan menunjukkan Kartu Identitas 
dan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Pertanyaan melalui telepon berkaitan dengan 
hasil penjatahan tidak akan dilayani. 
 
15. LAIN-LAIN 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan dan Perseroan berhak 
untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. 
Pemesanan berganda yang diajukan akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pesanan untuk keperluan 
penjatahan saham. 
 
Sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti 
bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan,  maka 
untuk tujuan penjatahan saham, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang 
pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 
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XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR 
PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 

 
 
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek sebagai berikut: 
 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 

 

 
PT Trimegah Securities Tbk 

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190 
Telp: (021) 2924 9088 

Fax: (021) 2924 9168 
Email: investment.banking@trimegah.com 

Website: www.trimegah.com  
 

PARA PENJAMIN EMISI EFEK 
 

PT Erdikha Elit Sekuritas 

Gedung Sucaco lantai 3 
Jl. Kebon Sirih Kav. 71 
Jakarta Pusat 10340 
Telp: (021) 39836420 

Fax: (021) 3152841/ 39836422 
Website: www.erdikha.com 

PT Equator Securities 

Wisma KEIAI lantai 21 
Jl. Jend Sudirman Kav. 3 

Jakarta 10220 
Telp: (021) 5723828 
Fax: (021) 5723475 

Website: www.equator.co.id 

  
PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia 

Sona Topas Tower lantai 11 
Jl. Jend Sudirman Kav. 26 

Jakarta 12920 
Telp: (021) 2506337 

Fax: (021) 2506351/52 
Website: www.hdsekuritas.com 

PT Lautandhana Securindo 

Wisma KEIAI lantai 15 
Jl. Jend Sudirman Kav. 3 

Jakarta 10220 
Telp: (021) 57851818 
Fax: (021) 57851717 

Website: www.lots.co.id 

  
PT Yulie Sekurindo Tbk 

Plaza Asia (d/h Plaza ABDA) lantai 5 
Jl. Jend Sudirman Kav. 59 

Jakarta 12190 
Telp: (021) 51402181 
Fax: (021) 51402182 

Website: www.yuliesekurindo.com 

PT Victoria Securities Indonesia 

Victoria Suites, Senayan City 
Panin Tower lantai 8 

Jl. Asia Afrika lot 19, Jakarta 10270 
Telp: (021) 72782310 
Fax: (021) 72782280 

Website: www.victoriasecurities.co.id 
  

Gerai Penawaran Umum dibuka selama masa Penawaran Umum di  

 
PT Datindo Entrycom 

Puri Datindo – Wisma Sudirman 
Jl. Jend Sudirman Kav. 34 

Jakarta 10220 
Telp : (021) 5709 009 
Fax : (021) 5709 026 
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Halaman ini sengaja dikosongkan



PT Duta Intidaya Tbk

Wisma Argo Manunggal Lantai 14

Jalan Gatot Subroto Kav.22

Karet Semanggi, Setiabudi

Jakarta Selatan 12930

Tanggal Efektif

PT Duta Intidaya Tbk

Perdagangan Produk Kesehatan dan Kecantikan 

Karet Semanggi, Setiabudi

dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili 23% (dua puluh tiga persen) dari modal 

Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah Penawaran Umum 
adalah sebesar Rp 86.047.380.000,- (delapan puluh enam miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 0,50% (nol koma lima nol persen) atau sebanyak 2.390.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu) saham 
Employee Stock Allocation (“ESA”). 

full commitment
Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Trimegah Securities Tbk

Para Penjamin Emisi Efek
= = PT Equator Securities = 

= = PT Victoria Securities Indonesia = 

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2016


