PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT EASTPARC HOTEL TBK. TAHUN 2019

JADWAL
Tanggal Efektif
:
26 Juni 2019
Masa Penawaran Umum
: 27 Juni – 2 Juli 2019
Tanggal Penjatahan
:
4 Juli 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
:
8 Juli 2019
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik :
8 Juli 2019
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI
:
9 Juli 2019

Awal Perdagangan Waran Seri I
Akhir Perdagangan Waran Seri I
- Pasar Reguler & Negosiasi
- Pasar Tunai
Awal Pelaksanaan Waran Seri I
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I

:

9 Juli 2019

:
5 Juli 2022
:
7 Juli 2022
: 9 Januari 2020
:
8 Juli 2022
:
8 Juli 2022

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

PT Eastparc Hotel Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:
Menjalankan usaha dalam bidang hotel bintang lima, hotel bintang empat, restoran, rumah minum dan event organizer
Kantor Pusat:
Jl. Kapas No.1 RT 03 RW 01
Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon: +62 274 493 2000
Faksimili: +62 274 493 2222
Email: info@eastparchotel.com
Website: www.eastparchotel.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak 412.636.600 (empat ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus) saham baru yang merupakan Saham
Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 10,00% (sepuluh persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang
ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp133,- (seratus tiga puluh tiga Rupiah) setiap saham yang ditetapkan
berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp54.880.667.800,- (lima puluh empat miliar delapan
ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah).
Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 412.636.600 (empat ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh
enam ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 11,11% (sebelas koma satu satu
persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum
Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak
memperoleh 1 (satu) Waran I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham
baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga)
tahun.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai
nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) yang
dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9
Januari 2020 sampai dengan 8 Juli 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen
selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya,
maka Waran Seri I tersebut menjadi kadarluasa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang
lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp78.400.954.000,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus juta
sembilan ratus lima puluh empat ribu Rupiah).
Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya
dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”),hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“HMETD”). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP
PENAWARAN UMUM PERSEROAN
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS INTERVENSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM
BENTUK PERUBAHAN REGULASI PADA PERIODE TERTENTU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN
PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN
PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN
TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID
KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU
YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT
MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN
TERJAGA.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM
TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2019

PT Eastparc Hotel Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan
Surat No. 0008/PT.EPH.TBK/SK/II/2019 tanggal 20 Maret 2019 sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang
dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa
Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas
Perseroan dari BEI No. S-02313/BEI.PP3/04-2019 tanggal 29 April 2019 perihal Persetujuan Prinsip
Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak
terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima
dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.
Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung
jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar
profesi masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan
dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam prospektus ini tanpa
memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi
Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai
hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG
SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA
PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK
MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK
BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU
DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA
TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN
Afiliasi

: Yang dimaksud afiliasi adalah:
a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat
kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris
dari pihak tersebut;
c) hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih
anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d) hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
Perseroan tersebut;
e) hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung
maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f) hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.

BAE

: Biro Administrasi Efek

Bapepam-LK

: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, serta
Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal
11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BEI atau Bursa Efek
Indonesia

: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau
sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain
dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam
hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan
di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan
kewajibannya.

BNRI

: Berita Negara Republik Indonesia.

Bursa Efek

: Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4
UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh BEI.

Daftar Pemegang Saham
(DPS)

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

Daftar Pemesanan
: Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah
Pembelian Saham (DPPS) yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif

: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan
Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4
Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum.

Formulir Konfirmasi
: Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama
Penjatahan Saham (FKPS) pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas Saham Yang Ditawarkan di
pasar perdana.
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Formulir Pemesanan
: Berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham
Pembelian Saham (FPPS) Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masingmasing rangkap mana harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan
asli pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada para Penjamin
Emisi Efek, dan agen penjualan (jika ada) pada waktu memesan Saham
Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum.
Harga Penawaran

: Berarti harga tiap saham yang ditawarkan, melalu Penawaran Umum yang
harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu Rp133,(seratus tiga puluh tiga Rupiah).

Hari Bank

: Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta
menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa

: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi
perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kerja

: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja
biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.

KAP

: Berarti Kantor Akuntan Publik.

KSEI

: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta,
yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi
saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian
Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.

Kustodian

: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang
berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga,
dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang
rekening yang menjadi nasabahnya.

Manajer Penjatahan

: Berarti PT
penjatahan
jika jumlah
ditawarkan
No. IX.A.7.

Masa Penawaran Umum

: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan
pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa
Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu)
Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.

Masyarakat

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

Menkumham

: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu
bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang beru bah nama
menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia,
dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas
atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan
pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang
dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan

iv

Otoritas Jasa Keuangan
atau OJK

: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,
yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas
Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011”). Sejak tanggal 31 Desember
2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan
jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke
OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti
dan penerima hak dan kewajibannya.

Pemegang Rekening

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

Pemegang Saham Utama : Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung
memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh
Perseroan.
Pemerintah

: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Umum atau
Penawaran Umum
Perdana Saham

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

Penitipan Kolektif

: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud
dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek

: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang mengadakan kesepakatan
dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendirisendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham
Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh
(full commitment) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum
di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana
Emisi Efek

: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas,
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan No. IX.A.2

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

Peraturan No. IX.A.7

: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang
Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.E.1

: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentigan Transaksi Tertentu.
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Peraturan No. IX.E.2

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

Peraturan No. IX.J.1

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

Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas,
Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi
Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 31/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015
tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau
Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 32/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi
dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek

: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
PT Eastparc Hotel, Tbk No. 183 tanggal 20 Maret 2019 yang diubah dengan
Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
PT Eastparc Hotel, Tbk No. 204 tanggal 23 April 2019, yang diubah dengan
Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
PT Eastparc Hotel, Tbk No. 84 tanggal 21 Juni 2019, yang seluruhnya
dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi
Efek di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten.

Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham

: Berarti Salinan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
Perseroan Terbatas PT Eastparc Tbk No. 179 tanggal 19 Maret 2019 yang
dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Sugih Haryati,
S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten.

Perjanjian Pendaftaran
Efek

: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI
No. SP-013/SHM/KSEI/0319 tanggal 1 April 2019 yang bermaterai cukup
dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI,
berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan atasnya
sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari.

Pernyataan Penerbitan
Waran Seri I

: Berarti Salinan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Eastparc Hotel,
Tbk Nomor: 178 tanggal 19 Maret 2019, yang diubah dengan Addendum
Pertama Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Eastparc Hotel, Tbk
Nomor: 205 tanggal 23 April 2019, yang diubah dengan Addendum Kedua
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Eastparc Hotel, Tbk Nomor: 85
tanggal 21 Juni 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati,
S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten.
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Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Waran Seri I

: Berarti Salinan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I
Perseroan Terbatas PT Eastparc Hotel, Tbk. Nomor: 180 tanggal 19 Maret
2019, yang diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Eastparc Hotel, Tbk.
Nomor: 86 tanggal 21 Juni 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugi
Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten.

Perseroan

: Berarti PT Eastparc Hotel Tbk.

Prospektus

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

Prospektus Awal

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

Prospektus Ringkas

: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal berisikan fakta-fakta dan
pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan

Rekening Efek

: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik
pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang
Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang
ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank
Kustodian.

Rekening Penawaran
Umum

: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank
penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.

RUPS

: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.

RUPSLB

: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,
UUPT, dan UUPM.

Saham Baru

: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh
Rupiah). setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan
(portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat
melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 412.636.600 (empat
ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus) saham,
yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Saham Yang Ditawarkan

: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 412.636.600 (empat ratus dua
belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus) saham, yang
ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek
melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI
pada Tanggal Pencatatan.

SKS

: Berarti Surat Kolektif Saham.

Tanggal Distribusi

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

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

Tanggal Pencatatan

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

Tanggal Pengembalian

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

Tanggal Penjatahan

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

TDP

: Berarti Tanda Daftar Perusahaan.

UU Pasar Modal

: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal
10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturanperaturan pelaksanaannya.

UU Perseroan Terbatas

: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
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RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi
Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan
informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait,
serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang
tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam
mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh
informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam
jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan
informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini,
yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan
oleh faktor pembulatan tersebut.
1.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Eastparc Hotel, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
“PT Eastparc Hotel” No. 16 tanggal 26 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Tri Agus Heryono S.H.,
Notaris di Sleman. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-48589.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 05 Oktober 2011, akta telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan Nomor AHU-0080467.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 05 Oktober 2011, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 92 tanggal 16 November 2012, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 69550.
2.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000
680.000.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. Khalid Bin Omar Abdat
2. Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
3. Fauziah Umar Abdat
4. Nadiah Khalid Abdat
5. Hj. Kaelesha Afiati
6. Alla'udin Bin Mohamed
7. Fauzi Omar Abdat
8. Fazlina Omar Abdat
9. Ariff Bin Zahid
10. Najiha Binte Zahid
11. Farizah Binte Zahid
12. Ahmad Bin Abdullah Hussain Harharah
13. Nur'aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
14. Sa'diah Ali Abdat
15. Hussain Bin Ahmad Abdullah Harharah
16. Helmi Khalid Abdat
17. Lubna Ali Abdat
18. Ali Bin Said Abdat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

1.675.525.950
550.282.860
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180
89.703.050
89.703.050
89.703.050
85.584.800
71.321.800
60.465.600
42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
3.713.729.390
9.886.270.610
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83.776.297.500
27.514.143.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500
4.525.859.000
4.485.152.500
4.485.152.500
4.485.152.500
4.279.240.000
3.566.090.000
3.023.280.000
2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000
185.686.469.500
494.313.530.500

%

45,12
14,82
5,29
4,70
4,58
3,17
3,03
2,44
2,42
2,42
2,42
2,30
1,92
1,62
1,15
0,99
0,84
0,77
100,00

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan.
Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan:
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Eastparc Hotel Nomor: 20 tanggal 04 Maret
2019, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten, akta mana telah
mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor:
AHU-0013218.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 11 Maret 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral Administrasi
Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0140341 tanggal
11 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, dan Nomor: AHUAH.01.03-0140339 tanggal 11 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0040256.AH.01.11.
TAHUN 2019 tanggal 11 Maret 2019.
3.

PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 412.636.600 (empat ratus dua belas juta enam ratus tiga
puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak
10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh
setelah penawaran umum.
Nilai Nominal
: Rp 50,- (lima puluh Rupiah).
Harga Penawaran
: Rp133,- (seratus tiga puluh tiga Rupiah).
Jumlah Penawaran Umum
: Sebanyak Rp54.880.667.800,- (lima puluh empat miliar delapan
ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan
ratus Rupiah).
Tanggal Penawaran Umum
: 27Juni – 2 Juli 2019.
Tanggal Pencatatan di BEI
: 9 Juli 2019.
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham
biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama
dan sederajat dalam seagala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yuang telah ditempatkan dan
disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak
atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam
UUPT.
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur
permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara
proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh:
1. Khalid Bin Omar Abdat
2. Gusti Sabah Binte Zakaria
Bagharib
3. Fauziah Umar Abdat
4. Nadiah Khalid Abdat
5. Hj. Kaelesha Afiati
6. Alla'udin Bin Mohamed
7. Fauzi Omar Abdat
8. Fazlina Omar Abdat
9. Ariff Bin Zahid
10. Najiha Binte Zahid
11. Farizah Binte Zahid

Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Setelah Penawaran Umum
Sebelum Penawaran Umum
Perdana Saham
Perdana Saham
%
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Jumlah Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000 680.000.000.000
13.600.000.000 680.000.000.000

%

1.675.525.950

83.776.297.500

45,12

1.675.525.950

83.776.297.500

40,61

550.282.860
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180
89.703.050
89.703.050
89.703.050

27.514.143.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500
4.525.859.000
4.485.152.500
4.485.152.500
4.485.152.500

14,82
5,29
4,70
4,58
3,17
3,03
2,44
2,42
2,42
2,42

550.282.860
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180
89.703.050
89.703.050
89.703.050

27.514.143.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500
4.525.859.000
4.485.152.500
4.485.152.500
4.485.152.500

13,34
4,76
4,23
4,12
2,85
2,73
2,19
2,17
2,17
2,17

x

Keterangan
12. Ahmad Bin Abdullah
Hussain Harharah
13. Nur'aini Binte Zakaria
Shaikh Omar Bagharib
14. Sa'diah Ali Abdat
15. Hussain Bin Ahmad
Abdullah Harharah
16. Helmi Khalid Abdat
17. Lubna Ali Abdat
18. Ali Bin Said Abdat
19. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Setelah Penawaran Umum
Sebelum Penawaran Umum
Perdana Saham
Perdana Saham
%
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Jumlah Saham
Nilai Nominal

%

85.584.800

4.279.240.000

2,30

85.584.800

4.279.240.000

2,07

71.321.800
60.465.600

3.566.090.000
3.023.280.000

1,92
1,62

71.321.800
60.465.600

3.566.090.000
3.023.280.000

1,73
1,47

42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000

2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000

1,15
0,99
0,84
0,77

42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
412.636.600

2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000
20.631.830.000

1,04
0,89
0,76
0,69
10,00

3.713.729.390 185.686.469.500 100,00
9.886.270.610 494.313.530.500

4.126.365.990 206.318.299.500 100,00
9.473.634.010 473.681.700.500

RENCANA PENJUALAN SAHAM OLEH PEMEGANG SAHAM MELALUI PENAWARAN TERBATAS
(PRIVATE PLACEMENT)
Di samping Penawaran Umum Perdana Saham, Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib selaku Pemegang
Saham Perseroan juga akan melakukan penawaran terbatas atas saham-saham miliknya sebanyak
412.636.600 (empat ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas
nama atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
setelah Penawaran Umum pada Harga Penawaran kepada pihak-pihak tertentu. Pengambilan bagian
tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pasar
modal. Penyerahan atau penutupan atas transaksi saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual
akan dilakukan di BEI melalui Pasar Sekunder pada Tanggal Pencatatan. Rencana pelepasan saham
oleh Pemegang Saham Penjual ini merupakan penawaran terbatas dan bukan merupakan penawaran
umum pemegang saham. Pemegang Saham Penjual akan melepaskan hak Pemegang Saham Penjual
atas saham yang dimiliki pada Perseroan kepada investor tertentu, dan tidak akan ditawarkan kepada
lebih dari 100 pihak atau dijual kepada lebih dari 50 pihak. Dengan demikian, rencana pelepasan saham
Pemegang Saham Penjual bukan merupakan Penawaran Umum berdasarkan UUPM.
Biaya-biaya yang timbul dari pelepasan saham Pemegang Saham Penjual akan ditanggung oleh
Pemegang Saham Penjual dan bukan merupakan bagian biaya Emisi.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham secara proforma sebelum dan sesudah penawaran
terbatas oleh Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib adalah sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh:
Khalid Bin Omar Abdat
Gusti Sabah Binte Zakaria
Bagharib
Fauziah Umar Abdat
Nadiah Khalid Abdat
Hj. Kaelesha Afiati
Alla'udin Bin Mohamed
Fauzi Omar Abdat
Fazlina Omar Abdat
Ariff Bin Zahid
Najiha Binte Zahid

Setelah Penawaran Umum dan Sebelum
Penawaran Terbatas
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
%
Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000 680.000.000.000

Setelah Penawaran Umum dan Setelah
Penawaran Terbatas
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
%
Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000 680.000.000.000

1.675.525.950

83.776.297.500

40,61%

1.675.525.950

83.776.297.500

40,61%

550.282.860
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180
89.703.050
89.703.050

27.514.143.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500
4.525.859.000
4.485.152.500
4.485.152.500

13,34%
4,76%
4,23%
4,12%
2,85%
2,73%
2,19%
2,17%
2,17%

137.646.260
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180
89.703.050
89.703.050

6.882.313.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500
4.525.859.000
4.485.152.500
4.485.152.500

3,34%
4,76%
4,23%
4,12%
2,85%
2,73%
2,19%
2,17%
2,17%
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Keterangan
Farizah Binte Zahid
Ahmad Bin Abdullah Hussain
Harharah
Nur'aini Binte Zakaria Shaikh
Omar Bagharib
Sa'diah Ali Abdat
Hussain Bin Ahmad Abdullah
Harharah
Helmi Khalid Abdat
Lubna Binte Ali Abdat
Ali Bin Said Abdat
Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Saham di Portepel

Setelah Penawaran Umum dan Sebelum
Setelah Penawaran Umum dan Setelah
Penawaran Terbatas
Penawaran Terbatas
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
%
%
Saham
Nilai Nominal
Saham
Nilai Nominal
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
85.584.800

4.279.240.000

2,07%

85.584.800

4.279.240.000

2,07%

71.321.800
60.465.600

3.566.090.000
3.023.280.000

1,73%
1,47%

71.321.800
60.465.600

3.566.090.000
3.023.280.000

1,73%
1,47%

42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
412.636.600

2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000
20.631.830.000

1,04%
0,89%
0,76%
0,69%
10,00%

42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
825.273.200

2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000
41.263.660.000

1,04%
0,89%
0,76%
0,69%
20,00%

4.126.365.990 206.318.299.500 100,00%
9.473.6334.010 473.681.700.500

4.126.365.990 206.318.299.500 100,00%
9.473.634.010 473.681.700.500

PENERBITAN WARAN SERI I
Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan
sebanyak-banyaknya 412.636.600 (empat ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam
ratus) Waran Seri I Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 11,11% (sebelas koma satu satu persen) dari
total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran
Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan
berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap
1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal
Rp 50 (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan
Rp133,- (seratus tiga puluh tiga Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai
tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan 8 Juli 2022. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai
pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi
saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi
kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.
Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan
seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam
Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Khalid Bin Omar Abdat
Gusti Sabah Binte Zakaria
Bagharib
Fauziah Umar Abdat
Nadiah Khalid Abdat
Hj. Kaelesha Afiati
Alla'udin Bin Mohamed
Fauzi Omar Abdat
Fazlina Omar Abdat

Setelah Penawaran Umum, Setelah
Penawaran Terbatas, dan Sebelum
Pelaksanaan Waran Seri I
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
%
Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000 680.000.000.000

Setelah Penawaran Umum, Setelah
Penawaran Terbatas, dan Setelah
Pelaksanaan Waran Seri I
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
%
Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000 680.000.000.000

1.675.525.950

83.776.297.500

40,61%

1.675.525.950

83.776.297.500

36,91%

137.646.260
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180

6.882.313.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500
4.525.859.000

3,34%
4,76%
4,23%
4,12%
2,85%
2,73%
2,19%

137.646.260
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180

6.882.313.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500
4.525.859.000

3,03%
4,33%
3,85%
3,75%
2,59%
2,48%
1,99%
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Keterangan

Ariff Bin Zahid
Najiha Binte Zahid
Farizah Binte Zahid
Ahmad Bin Abdullah Hussain
Harharah
Nur'aini Binte Zakaria Shaikh
Omar Bagharib
Sa'diah Ali Abdat
Hussain Bin Ahmad Abdullah
Harharah
Helmi Khalid Abdat
Lubna Ali Abdat
Ali Bin Said Abdat
Masyarakat
Waran Seri I
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Saham di Portepel

4.

Setelah Penawaran Umum, Setelah
Setelah Penawaran Umum, Setelah
Penawaran Terbatas, dan Sebelum
Penawaran Terbatas, dan Setelah
Pelaksanaan Waran Seri I
Pelaksanaan Waran Seri I
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
%
%
Saham
Nilai Nominal
Saham
Nilai Nominal
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
89.703.050
4.485.152.500
1,98%
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
89.703.050
4.485.152.500
1,98%
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
89.703.050
4.485.152.500
1,98%
85.584.800

4.279.240.000

2,07%

85.584.800

4.279.240.000

1,89%

71.321.800
60.465.600

3.566.090.000
3.023.280.000

1,73%
1,47%

71.321.800
60.465.600

3.566.090.000
3.023.280.000

1,57%
1,33%

42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
825.273.200

2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000
41.263.660.000

1,04%
0,89%
0,76%
0,69%
20,00%

42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
825.273.200
412.636.600

2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000
41.263.660.000
20.631.830.000

0,94%
0,81%
0,69%
0,63%
18,18%
9,09%

4.126.365.990 206.318.299.500 100,00%
9.473.6334.010 473.681.700.500

4.539.002.590 226.950.129.500 100,00%
9.060.997.410 453.049.870.500

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait
emisi efek seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk pembangunan
Eastparc Express, sebuah hotel bintang empat yang berada tepat di sebelah utara Eastparc Hotel
Yogyakarta dengan tanah yang telah memilik Izin Bangunan hotel terdahulu yaitu seluas 1.210 m2
(seribu dua ratus sepuluh meter persegi). Pembangunan hotel bintang empat Eastparc Express di atas
tanah-tanah yang telah memiliki Izin Bangunan hotel terdahulu dapat dilakukan meskipun pemegang
atas izin tersebut beralih. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek Eastparc
Express adalah Rp115 miliar. Kontraktor yang ditunjuk untuk pembangunan hotel Eastparc Express ini
bukan merupakan pihak terafiliasi.
Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.
5.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang Jasa berusaha dibidang hotel
bintang lima, hotel bintang empat, restoran, rumah minum/kafe dan event organizer.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:
a. Kegiatan usaha utama:
i.

Hotel bintang lima: Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan,
makan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kategori: I Kategori/Kode minum
serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha
ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang lima
(termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya;

ii.

Hotel bintang empat: Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan,
makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh
bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai
hotel bintang empat yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya;

xiii

b.

iii.

Restoran: Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau
seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk
umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses
pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai
restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) Kategori: I Kategori/Kode;

iv.

Rumah Minum/Kafe: Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat
di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya
minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan
untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat
keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum; dan

v.

Event Organizer: Kelompok ini mencakup kegiatan event organizer yang mengorganisasikan
rangkaian acara, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi
hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan
yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Jasa event organizer adalah
penyelenggaraan sebuah acara berdasarkan pedoman kerja dan konsep acara tersebut dan
mengelolanya secara profesional. Kegiatan EO yang dicakup pada kelompok ini adalah EO
pernikahan, pesta ulang tahun dan acara sejenisnya.

Kegiatan usaha penunjang:
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan
kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan -kegiatan yang diperlukan, untuk
mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat
2 di atas.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.
6.

KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan
dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya:
•
Lokasi yang strategis untuk kunjungan bisnis (MICE) dan hiburan keluarga
•
Brand image yang baik dan dikenal sebagai moslem-friendly hotel
•
Konsep hotel yang unik dan ramah lingkungan
•
Fasilitas hotel yang lengkap dan baik dengan harga yang kompetitif
•
Manajemen yang handal dan berpengalaman dalan manajemen perhotelan
•
Hubungan baik dengan masyarakat
Keterangan lebih lanjut mengenai keunggulan kompetitif Perseroan dapat dilihat pada bab VIII pada
Prospektus ini.
7.

STRATEGI USAHA

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang
berlaku di bidang perhotelan, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:
•
Pengembangan dan penambahan hotel di daerah potensial (*Construction of Eastparc Express)
•
Menjaga keberlangsungan usaha dalam segi kualitas kinerja (*Maintaining the eco-friendly concept
as well as moslem-friendly concept)
•
Service Excellence
Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII
Prospektus ini.
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8.

FAKTOR RISIKO

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam
menjalankan kegiatan usahanya:
A.

Risiko Utama Terkait Kegiatan Usaha Perseroan
Risiko atas intervensi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk perubahan regulasi pada periode
tertentu

B.

Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan
1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Permodalan
3. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
5. Risiko Wabah Penyakit
6. Risiko Lingkungan
7. Risiko Polis Asuransi Tidak mencukupi Potensi Kerugian yang Terjadi
8. Risiko atas Kondisi Sosial, Politik, dan Keamanan

C. Risiko Umum
1. Risiko Atas Kondisi Perekonomian Makro Dan Global
2. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing
3. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Terhadap Kewajiban Dari Tuntutan Hukum Pihak Ketiga
6. Risiko Perubahan Peraturan
7. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam
Industrinya
D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Pembagian Dividen
Seluruh faktor risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah
diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dan dampak masing-masing risiko terhadap kegiatan
usaha dan keuangan Perseroan.
Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.
9.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang
sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.
Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan), dalam
hal saldo laba Perseroan postif. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan
sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim
tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh
dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi
pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan
tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi
akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim
tidak dikembalikan oleh pemegang saham.
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Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk
membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun
berjalan Perseroan tahun buku 2019, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham
Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi
keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh
hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan
perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.
Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen
kepada pemegang saham.
10. PERKARA MATERIAL YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN
Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkaraperkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha
Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan
di tempat kedudukan Perseroan maupun ditempat lainnya.
Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana ataupun perkara perdata, sengketa pajak, dan
sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga,
maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris, Perseroan maupun tempat lainnya. Serta pada tanggal prospektus ini dikeluarkan,
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menerima somasi dari pihak manapun.
11. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan
laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016. Data-data keuangan
penting tersebut berasal dari Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono;
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang
ditanda tangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA.
Laporan Posisi Keuangan

Uraian

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2017
2016

2018

ASET
Aset Lancar
Kas dan bank
Piutang usaha, bersih
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang lain-lain, bersih
Pihak berelasi
Persediaan
Perlengkapan operasi hotel
Uang muka
Biaya dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar
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3.481

1.884

1.022

1.592
3.047

1.775
2.662

1.069
4.341

2.816
571
278
418
309
12.511

2.451
525
145
498
9.939

54
296
66
476
7.324

Uraian

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2017
2016

2018

Aset Tidak Lancar
Aset tetap, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp54.014.199.059, Rp42.703.425.273 dan Rp31.487.148.811
masing-masing per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
Uang muka pembelian aset tetap
Kas yang dibatasi penggunaanya
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET

218.994
14.030
325
233.349
245.861

212.095
2.332
500
214.927
224.867

221.389
221.444
228.713

2.843

3.635

3.889

3.389
760
529
5.544

1.968
889
499
3.439

1.248
12
1.541
4.649

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Pihak ketiga
Utang lain-lain
Pihak ketiga
Pendapatan diterima dimuka
Utang pajak
Biaya yang masih harus dibayar
Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas imbalan pasca kerja
Utang lain-lain - pihak berelasi
Liabilitas pajak tangguhan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS

7.083
393
20.542

3.294
393
14.117

6.144
17.483

16.692
107
813
4.610
1.197
23.418
43.960

500
659
6.591
1.338
9.087
23.205

27.431
240
17.535
693
45.899
63.383

Dana Syirkah Temporer
Bank - Musyarakah

16.467

18.691

-

185.686
6.557
(6.854)
45
185.434
245.861

185.686
6.557
(9.208)
(66)
182.970
224.867

170.000
6.557
(11.226)
165.331
228.713

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp8.500
per saham tahun 2018, 2017 dan 2016.
Modal ditempatkan dan disetor 21.845.467 saham tahun 2018 dan
2017 dan 20.000.000 saham tahun 2016
Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak
Saldo laba
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Uraian

2018

Pendapatan
Beban pokok pendapatan
LABA KOTOR
Beban usaha
Beban penyusutan
LABA USAHA

54.056
(21.959)
32.098
(22.212)
(5.264)
4.623

xvii

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2017
2016
54.206
49.486
(20.778)
(21.054)
33.428
28.432
(22.565)
(22.301)
(5.169)
(5.058)
5.694
1.073

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian

31 Desember
2017

2018

Pendapatan (beban) lain-lain
Beban keuangan
Lain-lain bersih
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Manfaat (beban) pajak penghasilan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja
Manfaat (beban) pajak tangguhan
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
LABA PER SAHAM DASAR

2016

(2.434)
(13)
(2.447)
2.176
178
2.354

(3.063)
55
(3.008)
2.686
(667)
2.019

(4.617)
45
(4.572)
(3.499)
(693)
(4.192)

147
(37)
110
2.464
108

(87)
22
(66)
1.953
100

(4.192)
(210)

Rasio Keuangan
Keterangan

31 Desember
2017

2018

2016

Rasio Profitabilitas
Laba/(rugi) bruto/pendapatan
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan
Laba/(rugi)periode/tahun berjalan/jumlah aset
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas

0,59
0,13
0,17
0,04
0,01
0,01

0,62
0,15
0,18
0,04
0,01
0,01

0,57
0,12
0,17
- 0,08
- 0,02
- 0,03

Likuiditas
Aset lancar/liabilitas jangka pendek

0,61

0,70

0,42

Solvabilitas
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas
Jumlah liabilitas/jumlah aset

0,24
0,18

0,13
0,10

0,38
0,28

(0,28%)
5,68%
(3,98%)
(18,98%)
16,60%
26,16%
9,34%
89,44%
1,35%

9,54%
(1,31%)
17,57%
(176,76%)
(148,16%)
(146,59%)
(1,68%)
(63,39%)
10,67%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Pertumbuhan
Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Kotor
Laba sebelum beban pajak
Laba periode/tahun berjalan
Laba komprehensif periode/tahun berjalan
Aset
Liabilitas
Ekuitas

Tidak terdapat rasio keuangan yang melampaui sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian
utang Perseroan.
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I. PENAWARAN UMUM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 412.636.600 (empat ratus
dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas
Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 10,00% (sepuluh persen)
dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari
simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp133,(seratus tiga puluh tiga Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang
Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”).
Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp54.880.667.800,- (lima puluh empat miliar delapan ratus
delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah).
Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 412.636.600 (empat ratus dua belas juta
enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyakbanyaknya 11,11% (sebelas koma satu satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada
saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I
diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak
memperoleh 1 (satu) Waran I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk
membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai
jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham
Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan
sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan
yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan 8
Juli 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama
Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis
masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadarluasa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku
Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya
Rp78.400.954.000,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus juta sembilan ratus lima puluh empat ribu Rupiah).
Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal
dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas
pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”),hak atas
pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”). Hak-hak tersebut sesuai dengan
Pasal 52 ayat 1 UUPT.

PT Eastparc Hotel Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:
Menjalankan usaha dalam bidang hotel bintang lima, hotel bintang empat, restoran, rumah minum dan event organizer
Kantor Pusat:
Jl. Kapas No.1 RT 03 RW 01
Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon: +62 274 493 2000
Faksimili: +62 274 493 2222
Email: info@eastparchotel.com
Website: www.eastparchotel.com
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS INTERVENSI PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH DALAM BENTUK PERUBAHAN REGULASI PADA PERIODE TERTENTU. RISIKO USAHA
PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN
SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN
TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN
DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA
DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH
PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI,
TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).
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Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 20 tanggal 4 Maret 2019 yang
dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten, Kota Tangerang. Akta mana
telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-00131218.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019
dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0040256.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 11 Maret 2019 struktur
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000
680.000.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. Khalid Bin Omar Abdat
2. Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
3. Fauziah Umar Abdat
4. Nadiah Khalid Abdat
5. Hj. Kaelesha Afiati
6. Alla'udin Bin Mohamed
7. Fauzi Omar Abdat
8. Fazlina Omar Abdat
9. Ariff Bin Zahid
10. Najiha Binte Zahid
11. Farizah Binte Zahid
12. Ahmad Bin Abdullah Hussain Harharah
13. Nur'aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
14. Sa'diah Ali Abdat
15. Hussain Bin Ahmad Abdullah Harharah
16. Helmi Khalid Abdat
17. Lubna Ali Abdat
18. Ali Bin Said Abdat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

1.675.525.950
550.282.860
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180
89.703.050
89.703.050
89.703.050
85.584.800
71.321.800
60.465.600
42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
3.713.729.390
9.886.270.610

%

83.776.297.500 45,12%
27.514.143.000 14,82%
9.826.408.000
5,29%
8.734.481.000
4,70%
8.500.000.000
4,58%
5.880.172.500
3,17%
5.630.799.500
3,03%
4.525.859.000
2,44%
4.485.152.500
2,42%
4.485.152.500
2,42%
4.485.152.500
2,42%
4.279.240.000
2,30%
3.566.090.000
1,92%
3.023.280.000
1,62%
2.140.130.000
1,15%
1.834.453.000
0,99%
1.572.508.500
0,84%
1.427.150.000
0,77%
185.686.469.500 100,00%
494.313.530.500

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham
biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama
dan sederajat dalam seagala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yuang telah ditempatkan dan
disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak
atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam
UUPT.
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur
permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara
proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh:
1. Khalid Bin Omar Abdat
2. Gusti Sabah Binte
Zakaria Bagharib
3. Fauziah Umar Abdat
4. Nadiah Khalid Abdat
5. Hj. Kaelesha Afiati
6. Alla'udin Bin Mohamed
7. Fauzi Omar Abdat
8. Fazlina Omar Abdat

Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Setelah Penawaran Umum
Sebelum Penawaran Umum
Perdana Saham
Perdana Saham
%
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Jumlah Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000 680.000.000.000
13.600.000.000 680.000.000.000

%

1.675.525.950

83.776.297.500

45,12%

1.675.525.950

83.776.297.500

40,61%

550.282.860
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180

27.514.143.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500
4.525.859.000

14,82%
5,29%
4,70%
4,58%
3,17%
3,03%
2,44%

550.282.860
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180

27.514.143.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500
4.525.859.000

13,34%
4,76%
4,23%
4,12%
2,85%
2,73%
2,19%
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Keterangan

9.
10.
11.
12.

Ariff Bin Zahid
Najiha Binte Zahid
Farizah Binte Zahid
Ahmad Bin Abdullah
Hussain Harharah
13. Nur'aini Binte Zakaria
Shaikh Omar Bagharib
14. Sa'diah Ali Abdat
15. Hussain Bin Ahmad
Abdullah Harharah
16. Helmi Khalid Abdat
17. Lubna Ali Abdat
18. Ali Bin Said Abdat
19. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Setelah Penawaran Umum
Sebelum Penawaran Umum
Perdana Saham
Perdana Saham
%
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Jumlah Saham
Nilai Nominal
89.703.050
4.485.152.500
2,42%
89.703.050
4.485.152.500
89.703.050
4.485.152.500
2,42%
89.703.050
4.485.152.500
89.703.050
4.485.152.500
2,42%
89.703.050
4.485.152.500

%
2,17%
2,17%
2,17%

85.584.800

4.279.240.000

2,30%

85.584.800

4.279.240.000

2,07%

71.321.800
60.465.600

3.566.090.000
3.023.280.000

1,92%
1,62%

71.321.800
60.465.600

3.566.090.000
3.023.280.000

1,73%
1,47%

42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000

2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000

1,15%
0,99%
0,84%
0,77%

42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
412.636.600

2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000
20.631.830.000

1,04%
0,89%
0,76%
0,69%
10,00%

3.713.729.390 185.686.469.500 100,00%
9.886.270.610 494.313.530.500

4.126.365.990 206.318.299.500 100,00%
9.473.634.010 473.681.700.500

Rencana Penjualan Saham oleh Pemegang Saham Perseroan Melalui Penawaran Terbatas
Di samping Penawaran Umum Perdana Saham, Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib selaku Pemegang
Saham Perseroan juga akan melakukan penawaran terbatas atas saham-saham miliknya sebanyak
412.636.600 (empat ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas
nama atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
setelah Penawaran Umum pada Harga Penawaran kepada pihak-pihak tertentu. Pengambilan bagian
tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pasar
modal. Penyerahan atau penutupan atas transaksi saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual
akan dilakukan di BEI melalui Pasar Sekunder pada Tanggal Pencatatan. Rencana pelepasan saham
oleh Pemegang Saham Penjual ini merupakan penawaran terbatas dan bukan merupakan penawaran
umum pemegang saham. Pemegang Saham Penjual akan melepaskan hak Pemegang Saham Penjual
atas saham yang dimiliki pada Perseroan kepada investor tertentu, dan tidak akan ditawarkan kepada
lebih dari 100 pihak atau dijual kepada lebih dari 50 pihak. Dengan demikian, rencana pelepasan saham
Pemegang Saham Penjual bukan merupakan Penawaran Umum berdasarkan UUPM.
Biaya-biaya yang timbul dari pelepasan saham Pemegang Saham Penjual akan ditanggung oleh
Pemegang Saham Penjual dan bukan merupakan bagian biaya Emisi.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham secara proforma sebelum dan sesudah penawaran
terbatas oleh Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib adalah sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh:
Khalid Bin Omar Abdat
Gusti Sabah Binte Zakaria
Bagharib
Fauziah Umar Abdat
Nadiah Khalid Abdat
Hj. Kaelesha Afiati
Alla'udin Bin Mohamed
Fauzi Omar Abdat
Fazlina Omar Abdat

Setelah Penawaran Umum dan Sebelum
Penawaran Terbatas
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
%
Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000 680.000.000.000

Setelah Penawaran Umum dan Setelah
Penawaran Terbatas
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
%
Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000 680.000.000.000

1.675.525.950

83.776.297.500

40,61%

1.675.525.950

83.776.297.500

40,61%

550.282.860
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180

27.514.143.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500
4.525.859.000

13,34%
4,76%
4,23%
4,12%
2,85%
2,73%
2,19%

137.646.260
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180

6.882.313.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500
4.525.859.000

3,34%
4,76%
4,23%
4,12%
2,85%
2,73%
2,19%
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Keterangan

Ariff Bin Zahid
Najiha Binte Zahid
Farizah Binte Zahid
Ahmad Bin Abdullah Hussain
Harharah
Nur'aini Binte Zakaria Shaikh
Omar Bagharib
Sa'diah Ali Abdat
Hussain Bin Ahmad Abdullah
Harharah
Helmi Khalid Abdat
Lubna Ali Abdat
Ali Bin Said Abdat
Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Saham di Portepel

Setelah Penawaran Umum dan Sebelum
Setelah Penawaran Umum dan Setelah
Penawaran Terbatas
Penawaran Terbatas
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
%
%
Saham
Nilai Nominal
Saham
Nilai Nominal
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
85.584.800

4.279.240.000

2,07%

85.584.800

4.279.240.000

2,07%

71.321.800
60.465.600

3.566.090.000
3.023.280.000

1,73%
1,47%

71.321.800
60.465.600

3.566.090.000
3.023.280.000

1,73%
1,47%

42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
412.636.600

2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000
20.631.830.000

1,04%
0,89%
0,76%
0,69%
10,00%

42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
825.273.200

2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000
41.263.660.000

1,04%
0,89%
0,76%
0,69%
20,00%

4.126.365.990 206.318.299.500 100,00%
9.473.6334.010 473.681.700.500

4.126.365.990 206.318.299.500 100,00%
9.473.634.010 473.681.700.500

PENERBITAN WARAN SERI I
Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan
sebanyak-banyaknya 412.636.600 (empat ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam
ratus) Waran Seri I Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 11,11% (sebelas koma satu satu persen) dari
total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran
Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan
berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1
(satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,(lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp190,(seratus Sembilan puluh Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal
9 Januari 2020 sampai dengan 8 Juli 2022. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang
saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila
Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa,
tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.
Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan
seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam
Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Khalid Bin Omar Abdat
Gusti Sabah Binte Zakaria
Bagharib
Fauziah Umar Abdat
Nadiah Khalid Abdat
Hj. Kaelesha Afiati
Alla'udin Bin Mohamed
Fauzi Omar Abdat

Setelah Penawaran Umum, Setelah
Penawaran Terbatas, dan Sebelum
Pelaksanaan Waran Seri I
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
%
Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000 680.000.000.000

Setelah Penawaran Umum, Setelah
Penawaran Terbatas, dan Setelah
Pelaksanaan Waran Seri I
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
%
Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000 680.000.000.000

1.675.525.950

83.776.297.500

40,61%

1.675.525.950

83.776.297.500

36,91%

137.646.260
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990

6.882.313.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500

3,34%
4,76%
4,23%
4,12%
2,85%
2,73%

137.646.260
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990

6.882.313.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500

3,03%
4,33%
3,85%
3,75%
2,59%
2,48%
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Keterangan

Fazlina Omar Abdat
Ariff Bin Zahid
Najiha Binte Zahid
Farizah Binte Zahid
Ahmad Bin Abdullah Hussain
Harharah
Nur'aini Binte Zakaria Shaikh
Omar Bagharib
Sa'diah Ali Abdat
Hussain Bin Ahmad Abdullah
Harharah
Helmi Khalid Abdat
Lubna Ali Abdat
Ali Bin Said Abdat
Masyarakat
Waran Seri I
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Saham di Portepel

Setelah Penawaran Umum, Setelah
Setelah Penawaran Umum, Setelah
Penawaran Terbatas, dan Sebelum
Penawaran Terbatas, dan Setelah
Pelaksanaan Waran Seri I
Pelaksanaan Waran Seri I
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
%
%
Saham
Nilai Nominal
Saham
Nilai Nominal
90.517.180
4.525.859.000
2,19%
90.517.180
4.525.859.000
1,99%
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
89.703.050
4.485.152.500
1,98%
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
89.703.050
4.485.152.500
1,98%
89.703.050
4.485.152.500
2,17%
89.703.050
4.485.152.500
1,98%
85.584.800

4.279.240.000

2,07%

85.584.800

4.279.240.000

1,89%

71.321.800
60.465.600

3.566.090.000
3.023.280.000

1,73%
1,47%

71.321.800
60.465.600

3.566.090.000
3.023.280.000

1,57%
1,33%

42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
825.273.200

2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000
41.263.660.000

1,04%
0,89%
0,76%
0,69%
20,00%

42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
825.273.200
412.636.600

2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000
41.263.660.000
20.631.830.000

0,94%
0,81%
0,69%
0,63%
18,18%
9,09%

4.126.365.990 206.318.299.500 100,00%
9.473.6334.010 473.681.700.500

4.539.002.590 226.950.129.500 100,00%
9.060.997.410 453.049.870.500

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran
Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan
yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya
dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada
setiap hari dan jam kerja.
A. Definisi
a.

b.

c.
d.
e.

Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan
tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan
pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum,
untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran
Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek
Indonesia yang berlaku.
Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu
yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta
keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran
Seri I.
Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran
Seri I menjadi saham Perseroan.
Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai
hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang
menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang
namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang
sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya,
dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
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B. Hak Atas Waran Seri I
a.

b.

Setiap Pemegang Saham yang memiliki 1 (satu) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar
Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara
cuma – cuma.
Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang
Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan,
tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang
berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak
mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi
Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:
a.

b.

Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif
pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan
didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek
atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran
Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif
pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang
mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang
dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan
menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang
Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun
dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk
menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.
D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I
a.

b.

c.

E.

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak
untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap
Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan
sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuanketentuan Penerbitan Waran Seri I.
Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka
Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang
diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambatlambatnya tanggal 8 Juli 2022 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo,
menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I
tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai
dengan satu hari sebelum ulang tahun pencatatan di bursa yaitu 9 Januari 2020 sampai dengan
8 Juli 2022 pada pukul 15:00 WIB.
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F.

Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

a.

Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang
Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan
dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan
ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran
Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola
Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri
I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh
Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola
Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat
ditarik kembali.
Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku
Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen
pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan
dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar
Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta
konfirmasi dari:

b.
c.

d.
e.
f.

1.
2.

Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga
pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.

Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola
Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai
diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari
kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka
para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan
saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi
Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
h.

i.
j.

Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran
Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas
sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya
dalam perseroan.
Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran
Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama,
dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah
bukuan ataupun setoran tunai (in good fund) kepada rekening Perseroan:
PT Bank Negara Indonesia
Cabang Yogyakarta
a/n Eastparc Hotel, PT
No. Rekening : 600-555-006-9
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Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I
Berikut adalah hal – hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:
•

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

=

Harga Nominal Baru Setiap Saham
-------------------------------------------------------Harga Nominal Lama Setiap Saham

x A

Jumlah Waran Seri I Baru

=

Harga Nominal Lama Setiap Saham
-------------------------------------------------------Harga Nominal Baru Setiap Saham

x B

A
B

= Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
= Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan
nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang memiliki peredaran yang luas.
•

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

A
---------------------------------------------------(A+B)

x E

= Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau
saham dividen.
= Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian
saham bonus atau saham dividen.
= Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku
efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
memiliki peredaran yang luas.
•

Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)
Harga Waran Seri I Baru =
C
E
D

x E

= Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.
= Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
= Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

D =
F
G

(C–D)
---------------------------------------------------C

(C–F)
---------------------------------------------------(G+1)

= Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).
= Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak
memesan efek terlebih dahulu (right).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam
rangka Penawaran Umum Terbatas.
Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa
harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.
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H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I
Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah
dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas
Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukt-bukti
yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.
Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian
dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran
Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri
I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I
dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya
yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan
dari Perseroan.
Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang
mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau
pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk
secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil
tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap
sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan
menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.
Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang
Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan
dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.
Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola
Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan
catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Dartar Pemegang Waran Seri I berdasarkan suratsurat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan
Pasar Modal.
Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada
Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan
tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
I.

Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektip Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang
ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola
Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat
Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip
Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.
Jika Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektip Waran Seri I tersebut
akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti
yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I
serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima
jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta
pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian
yang akan diderita Perseroan.
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Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap
penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan
dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan
dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.
J.

Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading
Telp: 62-21 2974 2222
Fax :62-21 2928 9961
Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan
administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.
K. Status Saham Hasil Pelaksanaan
Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai
saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada
pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan
dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada
tanggal pelaksanaan.
L.

Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

a.

Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan
likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan
tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran
Seri I.
Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka
perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan
atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

b.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I
Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua)
surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang
telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di
bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga
puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan
kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh
Perseroan.Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada
tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.
N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan
a.

b.

Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak
atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan
Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun
seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan,
menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah
yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan
Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.
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O. Pengubahan
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah
Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
b.

c.

P.

Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran
Seri I.
Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat
kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum
ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu
21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari
50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis
maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat
secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak
akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan
dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan
Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia
PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini
sebanyak 412.636.600 (empat ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus)
saham baru atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah
Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan
mencatatkan 3.713.729.390 (tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu
tiga ratus sembilan puluh) Saham Biasa Atas Nama milik pemegang saham sebelum Penawaran Umum
Perdana Saham pada BEI. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di
BEI adalah 4.126.365.990 (empat miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu
sembilan ratus sembilan puluh) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Selain itu sebanyak-banyaknya banyaknya 412.636.600 (empat ratus dua belas juta enam ratus tiga
puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan
melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek
Indonesia.
Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di
BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI
No. S-02313/BEI.PP3/04-2019 tanggal 29 April 2019 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek
Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara
lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing
pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syaratsyarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang
pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.
Bahwa seluruh Pemegang Saham Lama Perseroan telah menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian
atau seluruh saham Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran
Penawaran Umum Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan
tertanggal 23 April 2019.
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN
UMUM
Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait
emisi efek seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk pembangunan
Eastparc Express, sebuah hotel bintang empat yang berada tepat di sebelah utara Eastparc Hotel
Yogyakarta dengan tanah yang telah memilik Izin Bangunan hotel terdahulu yaitu seluas 1.210 m2
(seribu dua ratus sepuluh meter persegi). Pembangunan hotel bintang empat Eastparc Express di atas
tanah-tanah yang telah memiliki Izin Bangunan hotel terdahulu dapat dilakukan meskipun pemegang
atas izin tersebut beralih. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek Eastparc
Express adalah Rp115 miliar. Kontraktor yang ditunjuk untuk pembangunan hotel Eastparc Express ini
bukan merupakan pihak terafiliasi.
Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan
Perseroan untuk pembangunan Eastparc Express.
Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi
rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh
dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.
Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai
dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK
Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum.
Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil
Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS
kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
Dengan demikian rencana penggunaan dana yang seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan
usaha dalam bentuk pembangunan Hotel Eastparc Express merupakan transaksi material, namun
transaksi ini merupakan transaksi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor:
IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam & LK Kep-614/BL/2011 Tanggal 28 November 2011, karena rencana penggunaan dana
tersebut seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang merupakan kegiatan usaha
utama Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Sehubungan dengan hal ini,
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK
No. 31/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan
Publik.
Selanjutnya, rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas juga bukan merupakan
transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor:
IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-412/BL/2009 Tanggal 25 November 2009, karena kontraktor yang
ditunjuk untuk pembangunan hotel Eastparc Express bukan merupakan pihak terafiliasi, sebagaimana
dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 22 April 2019 sehingga tidak terjadi benturan
kepentingan transaksi tertentu.
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Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
sekitar 6,727% (enam koma tujuh dua tujuh persen) dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang
meliputi:
a)

Biaya jasa penyelenggaraan (management fee), biaya jasa penjaminan (underwriting fee), dan
biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 3,007% (tiga koma nol nol tujuh persen) yang termasuk di
dalamnya adalah:
•
Biaya jasa penyelenggaraan (manajemen fee) sekitar 2,807% (dua koma delapan nol tujuh
persen)
•
Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,100% (nol koma satu nol nol persen), dan
•
Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,100% (nol koma satu nol nol persen)

b)

Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,802% (dua koma delapan nol dua
persen) yang terdiri dari biaya jasa:
•
Akuntan Publik sekitar 0,941% (nol koma sembilan empat satu persen)
•
Konsultan Hukum sekitar 0,881% (nol koma delapan delapan satu persen)
•
Penilai sekitar 0,210% (nol koma dua satu nol persen)
•
Notaris sekitar 0,529% (nol koma lima dua sembilan persen)
•
Biro Administrasi Efek sekitar 0,241% (nol koma dua empat satu persen)

c)

Biaya pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya
penyelenggaraan Due Diligence Meeting dan Public Expose, iklan surat kabar, percetakan
Prospektus dan formulir, pelaksanaan penawaran umum dan lain-lain sebesar 0,918% (nol koma
sembilan satu delapan persen).

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara
dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan
dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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III. PERNYATAAN UTANG
Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh
KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini wajar tanpa modifikasian, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas
sebesar Rp43.960 juta Rupiah.
Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian
LIABILITAS
Utang usaha
Pihak ketiga
Utang lain-lain
Pihak ketiga
Pendapatan diterima dimuka
Utang pajak
Biaya yang masih harus dibayar
Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas imbalan pasca kerja
Utang lain-lain - pihak berelasi
Liabilitas pajak tangguhan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

2.843
3.389
760
529
5.544
7.083
393
20.541

16.692
107
813
4.610
1.197
23.418
43.960

Dana Syirkah temporer
Bank - Musyarakah

16.467

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut :
Utang Usaha Pihak Ketiga
Jumlah utang usaha pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp2.843 juta. Rincian utang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Uraian
Pihak ketiga :
PT Sukanda Jaya
PT Dian Paramita Utama
Sumber Ayam Karkasindo
Toko Semangat Baru
CV Budi Jaya
Danika
Lain-lain (dibawah 100juta)
JUMLAH

463
276
273
179
140
111
1.401
2.843
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Rincian utang usaha dikategorikan berdasarkan tanggal tertagih adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
51

Uraian
Belum jatuh tempo
Jatuh tempo:
Kurang dari 30 hari
31 s/d 60 hari
61 s/d 90 hari
> 90 hari
JUMLAH

1.195
868
716
13
2.843

Utang lain-lain
Jumlah utang lain-lain pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp7.999 juta. Rincian utang lain-lain pihak ketiga adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Uraian
a. Jangka Pendek
Pihak ketiga :
- Service charge
- Refund
- Komisi
- Minibar
- Lain-lain
b. Jangka panjang
Pihak Berelasi :
- Khalid Bin Omar Abdat
JUMLAH

429
279
698
465
1.519

4.610
7.999

Utang lain-lain pihak ketiga merupakan liabilitas kepada para kreditur untuk operasional Perseroan.
Jangka waktu pembayaran kepada para kreditur berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan
sejak terutang.
Pendapatan diterima dimuka
Jumlah pendapatan diterima dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp760
juta. Rincian pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
435
190
134
760

Uraian
Biro perjalanan online
MG Holiday
Tamu
JUMLAH

Utang pajak
Jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp529 juta. Rincian
utang pajak adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah

Uraian
Pajak penghasilan :
Pajak 21
Pajak 23
Pajak pembangunan I (PB I)
JUMLAH

28
2
499
529
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Biaya yang masih harus dibayar
Jumlah biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp5.544 juta. Rincian biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
3.860
172
1.512
5.544

Uraian
Cadangan penggantian
Biaya perawatan
Lain-lain
JUMLAH

Pinjaman Bank
Jumlah pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp23.775 juta.
Rincian pinjaman bank adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
PT Bank CIMB Niaga Tbk
JUMLAH

Jumlah
23.775
23.775

Pinjaman jangka pendek

7.083

Pinjaman jangka panjang

16.692

Pinjaman Rekening Koran
Berdasarkan Perjanjian Kredit No.004/PK/YGA/17 tanggal 29 Mei 2017 dan terakhir telah dirubah
tanggal 18 Juli 2018 (Perubahan surat ke 3), Perseroan memperoleh Pinjaman Rekening Koran dari
PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan jumlah maksimum sebesar Rp5.000.000.000 yang digunakan untuk
modal kerja. Jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan sampai dengan 29 Mei 2019, dengan tingkat
bunga 9.5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2018.
Pinjaman Investasi
Berdasarkan Perjanjian Kredit No.004/PK/YGA/17 tanggal 29 Mei 2017 dan terakhir telah dirubah
tanggal 18 Juli 2018 (Perubahan surat ke 3), Perseroan memperoleh Pinjaman Investasi dari
PT Bank CIMB Niaga, Tbk dengan jumlah maksimum sebesar Rp37.000.000.000 yang digunakan untuk
pembelian aset dan pembiayaan RAB pembangunan ballroom di lahan baru. Jangka waktu pinjaman 84
bulan terhitung sejak penandatanganan. Pinjaman ini dikenakan bunga mengambang dan akan dibayar
secara bulanan. Tingkat suku bunga 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2018.
Perseroan diwajibkan menyediakan dana mengendap di dalam rekening bank PT CIMB Niaga, Tbk
sebesar 3x kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga per penarikan fasilitas Pinjaman
Investasi.
Perseroan diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan berikut debt service coverage ratio
(DSCR) sebesar 1,8x; Gearing maksimal 1,5x; debt to earnings before interest, depreciation and
amortization (EBITDA) maksimal sebesar 3x.
Rasio-rasio keuangan Perseroan sebagai berikut debt service coverage ratio (DSCR) sebesar 1,06x;
Gearing maksimal 0,21x; debt to earnings before interest, depreciation and amortization (EBITDA)
maksimal sebesar 2,3x. Perseroan telah memenuhi kewajiban mempertahankan rasio-rasio yang telah
ditetapkan oleh Bank.
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Fasilitas kredit tersebut diatas dijamin dengan:
1. Jaminan Tanah dan Bangunan berupa bidang tanah HGB No. 01675 seluas total 9.813 m2 yang
terletak di Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta. (Catatan 13)
2. Personal guarantee dari Khalid bin Omar Abdat, pemegang saham dan direksi, sebesar 100% dari
plafond fasilitas kredit.
3. Personal guarantee dari Fauziah Umar Abdat, pemegang saham, sebesar 100% dari plafond
fasilitas kredit.
Pembatasan
Sejak ditandatanganinya perjanjian kredit dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban
debitur kepada Kreditur berdasarkan Syarat Umum Kredit ini dan perjanjian kredit belum dilunasi, tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan,
antara lain:
a. Menjual dan atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan
pemakaian seluruh atau sebagai kekayaan milik debitur baik berupa barang bergerak maupun
tidak bergerak;
b. menjaminkan/ mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan kepada pihak lain;
c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak lain;
d. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
e. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha;
f. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak
setara lainnya;
g. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada
pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
h. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan,
peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
i. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/
atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya
dalam perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah utang yang wajib dibayar.
Berdasarkan surat No. 028/CIMB-YOG/IV/2019, Perusahaan telah diberikan persetujuan untuk
melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/lPO) dan
pencabutan terhadap pembatasan poin f, g, h dan i (waiver).
Dana Syirkah Temporer
Dana syirkah temporer Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.647 juta.
Rincian dana syirkah temporer adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
PT Bank CIMB Niaga Tbk
JUMLAH

Jumlah
16.467
16.467

Jangka pendek

2.445

Jangka panjang

14.022

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.005/PP/YGA/17 tanggal 20 Juni 2017, Perseroan memperoleh
Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakan Mutanaqisah (MMQ) dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk
sebesar Rp 19.743.170.312. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk mengambil alih fasilitas pinjaman
dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nilai kerjasama atas pembiayaan tersebut adalah sebesar
Rp443.691.000.000 dengan porsi bagi hasil sebesar 4% untuk Bank dan 96% untuk Perseroan, dengan
jangka waktu selama 83 bulan sampai dengan 17 Mei 2024.
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Fasilitas kredit tersebut diatas dijamin dengan:
1. Jaminan Tanah dan Bangunan berupa bidang tanah HGB No. 01675 seluas total 9.813 m2 yang
terletak di Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta. (Catatan 13)
2. Personal guarantee dari Khalid bin Omar Abdat, pemegang saham dan direksi, sebesar 100% dari
plafond fasilitas kredit.
3. Personal guarantee dari Fauziah Umar Abdat, pemegang saham, sebesar 100% dari plafond
fasilitas kredit.
Pembatasan
Sejak ditandatanganinya perjanjian kredit dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban
debitur kepada Kreditur berdasarkan Syarat Umum Kredit ini dan perjanjian kredit belum dilunasi, tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan,
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a. Menjual dan atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan
pemakaian seluruh atau sebagai kekayaan milik debitur baik berupa barang bergerak maupun
tidak bergerak;
b. menjaminkan/ mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan kepada pihak lain;
c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak lain;
d. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
e. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha;
f. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak
setara lainnya;
g. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada
pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
h. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan,
peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
i. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/
atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya
dalam perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah utang yang wajib dibayar.
Berdasarkan surat No.028/CIMB-YOG/IV/2019, Perusahaan telah diberikan persetujuan untuk
melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/lPO) dan
pencabutan terhadap pembatasan poin f, g, h dan i (waiver).
Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan telah mematuhi seluruh pembatasan yang dipersyaratkan
oleh kreditor.
Utang Sewa Pembiayaan
Utang sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp500 juta.
Rincian utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
PT BCA Finance
JUMLAH
Bagian jangka pendek
Bagian jangka panjang

Jumlah
500
500
393
107

Pembayaran minimum masa datang per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
450
100
550

Uraian
Jatuh tempo kurang dari 1 tahun
Jatuh tempo 1 – 5 tahun
JUMLAH
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(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
(50)
500
450
50

Uraian
Dikurangi: bunga masa depan
Nilai kini
Bagian jangka pendek
Bagian jangka panjang

Pinjaman dari PT BCA Finance merupakan pencairan pinjaman yang digunakan untuk pengadaan
kendaraan bermotor. Pinjaman tersebut dibayar setiap bulan dengan jangka waktu 5 tahun dengan
tingkat bunga efektif 8-11% per tahun dan dijamin dengan aset tetap kendaraan.
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja
Imbalan pasti
Perseroan memberikan imbalan kerja kepada karyawan berdasarkan berdasarkan peraturan Perseroan
dan sesuai dengan Undang Undang No. 13/2003 dan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja karyawan
sesuai dengan PSAK 24 “Imbalan Kerja”.
Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perseroan terhadap risiko aktuarial seperti risiko
tingkat bunga dan risiko gaji.
Risiko tingkat bunga
Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.
Risiko gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program.
Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.
Rekonsiliasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan:
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
Nilai kini liabiltas imbalan pasti
JUMLAH

Jumlah
812
812

Liabilitas imbalan paska kerja per 31 Desember 2018, dihitung oleh aktuaris independen PT Sienco
Aktuarindo Utama, dalam laporannya No. 038/LA-IK/SAU/02-2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan
menggunakan metode “projected unit credit” dan asumsi-asumsi sebagai berikut:
Uraian
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan upah
Usia pension
Tingkat kematian
Tingkat
Jumlah karyawan yang berhak

Jumlah
8,20%
8,00%
56 Tahun
TMI 2011
1% dari TMI 2011
41

Komitmen dan Kontijensi
1.

Berdasarkan Akta Addendum Perikatan Jual Beli No. 30 tertanggal 22 Februari 2019, Perseroan
melakukan pembelian 2 persil tanah milik Raden Achmad Rosydi seluas 1.130 m2 sebesar
Rp12.000.000.000, yang terletak di samping kanan Hotel Eastparc. Hingga tanggal 31 Desember
2018 Perseroan telah membayar sebesar Rp6.000.000.000 yang dicatat sebagai uang muka
pembelian aset tetap (Catatan 14) dan sisanya sebesar Rp6.000.000.000 akan dilunasi pada
tanggal 30 September 2019.
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2.

Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 8 Januari 2015, Perseroan menyewa
2 (dua) persil tanah milik Suweni Sumardi dan Sukinem seluas total 1.686 m2 yang digunakan untuk
Restoran Heritage dengan masa sewa dari 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2029. Komitmen
pembayaran sewa per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:
Jumlah komitmen sewa
Telah dibayar sd 2018
Sewa belum dibayar
Jatuh tempo 1- 2 tahun
Jatuh tempo 2- 10 tahun
Jumlah

Suweni Sumardi
1.300.000.000
(400.000.000)
900.000.000

Sukinem
487.500.000
(150.000.000)
337.500.000

Jumlah
1.787.500.000
(550.000.000)
1.237.500.000

212.500.000
687.500.000
900.000.000

79.687.500
257.812.500
337.500.000

292.187.500
945.312.500
1.237.500.000

Berdasarkan surat perjanjian utang antara Perusahaan dengan Khalid Bin Omar Abdat (pemegang
saham) tanggal 2 Januari 2017, Perusahaan mempunyai pinjaman kepada Khalid Bin Omar Abdat
sejumlah Rp8.541.222.717. Pada tanggal 13 Mei 2019 terjadi kesepatan net-off atas utang dan piutang
kepada Khalid Bin Omar Abdat sehingga saldo utang kepada Khalid Bin Omar Abdat setelah netoff sebesar Rp791.003.591. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, pembayaran
sebesar Rp 791.003.591,- dari Perseroan kepada Tuan Khalid Bin Omar Abdat sebagaimana dijelaskan
di atas belum dilakukan. Transaksi tersebut telah dilakukan secara wajar (arm’s length transaction)
dan terjadi kesepakatan antara para pihak, serta pelunasan atas kewajiban pembayaran tersebut akan
dilakukan dalam 1 (satu) kali pembayaran paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
3.

Berdasarkan surat perjanjian utang antara Perseroan dengan Khalid Bin Omar Abdat (pemegang
saham) tanggal 2 Januari 2017, Perseroan mempunyai pinjaman kepada Khalid Bin Omar Abdat
sejumlah Rp8.541.222.717. Pinjaman tersebut tanpa dikenakan bunga, dan dibayar kembali oleh
Perseroan secara angsuran bulanan sebesar Rp150.000.000 per bulan. Pada tanggal 13 Mei 2019
terjadi kesepatan net-off atas utang dan piutang kepada Khalid Bin Omar Abdat sehingga saldo
utang kepada Khalid Bin Omar Abdat setelah net-off sebesar Rp791.003.591.

4.

Berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah antara Perseroan dengan Hj. Kaelesha Afiati
(pemegang saham) tanggal 14 Desember 2016. Perseroan melakukan pembelian dua persil tanah
milik Hj. Kaelesha Afiati (pemegang saham) seluas total 908 m2 dengan harga pembelian sebesar
Rp9.236.200.000 pengalihan hak dan AJB dilaksanakan setelah semua pembayaran lunas. Pada
tanggal 12 April 2019, atas jual beli tanah tersebut telah dilunasi oleh Perseroan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN
DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI,
PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.
SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS
LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA
NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM
PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA
PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN
KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI
PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG
BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA
PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT
PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK
PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan
dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam
Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh
Manajemen.
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan
laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016. Data-data keuangan
penting tersebut berasal dari Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono;
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang
ditanda tangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA.
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian

2018

ASET
Aset Lancar
Kas dan bank
Piutang usaha, bersih
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang lain-lain, bersih
Pihak berelasi
Persediaan
Perlengkapan operasi hotel
Uang muka
Biaya dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Aset tetap, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp54.014.199.059, Rp42.703.425.273 dan Rp31.487.148.811
masing-masing per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
Uang muka pembelian aset tetap
Kas yang dibatasi penggunaanya
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Pihak ketiga
Utang lain-lain
Pihak ketiga
Pendapatan diterima dimuka
Utang pajak
Biaya yang masih harus dibayar
Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2017
2016

3.481

1.884

1.022

1.592
3.047

1.775
2.662

1.069
4.341

2.816
571
278
418
309
12.511

2.451
525
145
498
9.939

54
296
66
476
7.324

218.994
14.030
325
236.166
245.861

212.095
2.332
500
214.927
224.867

221.389
221.444
228.713

2.843

3.635

3.889

3.389
760
529
5.544

1.968
889
499
3.439

1.248
12
1.541
4.649

7.083
393
20.542

3.294
393
14.117

6.144
17.483

Uraian

2018

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2017
2016

Liabilitas Jangka Panjang
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas imbalan pasca kerja
Utang lain-lain - pihak berelasi
Liabilitas pajak tangguhan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS

16.692
107
813
4.610
1.197
23.418
43.960

500
659
6.591
1.338
9.087
23.205

27.431
240
17.535
693
45.899
63.383

Dana Syirkah Temporer
Bank - Musyarakah

16.467

18.691

-

185.686
6.557
(6.854)

185.686
6.557
(9.208)

170.000
6.557
(11.226)

45
185.434

(66)
182.970

165.331

245.861

224.867

228.713

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp8.500
per saham tahun 2018, 2017 dan 2016.
Modal ditempatkan dan disetor 21.845.467 saham tahun 2018 dan 2017
dan 20.000.000 saham tahun 2016
Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak
Saldo laba
Pengukuran kembali
imbalan pasca kerja
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER
DAN EKUITAS

Laporan Laba Rugi Komprehensif
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
Pendapatan
Beban pokok pendapatan
LABA KOTOR
Beban usaha
Beban penyusutan
LABA USAHA
Pendapatan (beban) lain-lain
Beban keuangan
Lain-lain bersih
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Manfaat (beban) pajak penghasilan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja
Manfaat (beban) pajak tangguhan
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
LABA PER SAHAM DASAR
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2018
54.056
(21.959)
32.098
(22.212)
(5.264)
4.623

31 Desember
2017
54.206
(20.778)
33.428
(22.565)
(5.169)
5.694

(2.434)
(13)
(2.447)
2.176
178
2.354

(3.063)
55
(3.008)
2.686
(667)
2.019

(4.617)
45
(4.572)
(3.499)
(693)
(4.192)

147
(37)
110
2.464
108

(87)
22
(66)
1.953
110

(4.192)
210

2016
49.486
(21.054)
28.432
(22.301)
(5.058)
1.073

Rasio Keuangan
Keterangan

31 Desember
2017

2018

2016

Rasio Profitabilitas
Laba/(rugi) bruto/pendapatan
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan
Laba/(rugi)periode/tahun berjalan/jumlah aset
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas

0,59
0,13
0,17
0,04
0,01
0,01

0,62
0,15
0,18
0,04
0,01
0,01

0,57
0,12
0,17
- 0,08
- 0,02
- 0,03

Likuiditas
Aset lancar/liabilitas jangka pendek

0,61

0,70

0,42

Solvabilitas
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas
Jumlah liabilitas/jumlah aset

0,24
0,18

0,13
0,10

0,38
0,28

(0,28%)
5,68%
(3,98%)
(18,81%)
16,60%
26,16%
9,34%
89,44%
1,35%

9,54%
(1,31%)
17,57%
(176,76%)
(148,16%)
(146,59%)
(1,68%)
(63,39%)
10,67%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Pertumbuhan
Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba Kotor
Laba sebelum beban pajak
Laba periode/tahun berjalan
Laba komprehensif periode/tahun berjalan
Aset
Liabilitas
Ekuitas

Tidak terdapat rasio keuangan yang melampaui sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian
utang Perseroan.
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data
Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan
informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan
tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2018, 2017, dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
Suhartono (member of Nexia International) dengan opini tanpa modifikasian.
1.

GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta no. 16 tanggal 26 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Tri Agus
Heryono, S.H. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir
diubah dengan Akta no. 20 tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, SH. M.Kn.
Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan Berdasarkan Akta no. 20
tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, SH. M.Kn., struktur permodalan dan
susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
13.600.000.000
680.000.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. Khalid Bin Omar Abdat
2. Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
3. Fauziah Umar Abdat
4. Nadiah Khalid Abdat
5. Hj. Kaelesha Afiati
6. Alla'udin Bin Mohamed
7. Fauzi Omar Abdat
8. Fazlina Omar Abdat
9. Ariff Bin Zahid
10. Najiha Binte Zahid
11. Farizah Binte Zahid
12. Ahmad Bin Abdullah Hussain Harharah
13. Nur'aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
14. Sa'diah Ali Abdat
15. Hussain Bin Ahmad Abdullah Harharah
16. Helmi Khalid Abdat
17. Lubna Ali Abdat
18. Ali Bin Said Abdat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

1.675.525.950
550.282.860
196.528.160
174.689.620
170.000.000
117.603.450
112.615.990
90.517.180
89.703.050
89.703.050
89.703.050
85.584.800
71.321.800
60.465.600
42.802.600
36.689.060
31.450.170
28.543.000
3.713.729.390
9.886.270.610
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83.776.297.500
27.514.143.000
9.826.408.000
8.734.481.000
8.500.000.000
5.880.172.500
5.630.799.500
4.525.859.000
4.485.152.500
4.485.152.500
4.485.152.500
4.279.240.000
3.566.090.000
3.023.280.000
2.140.130.000
1.834.453.000
1.572.508.500
1.427.150.000
185.686.469.500
494.313.530.500

%

45,12%
14,82%
5,29%
4,70%
4,58%
3,17%
3,03%
2,44%
2,42%
2,42%
2,42%
2,30%
1,92%
1,62%
1,15%
0,99%
0,84%
0,77%
100,00%

2.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah perhotelan. Hasil operasi Perseroan dipengaruhi oleh
beberapa faktor penting, meliputi:
•
Keberagaman alam dan budaya Indonesia yang secara langsung memikat minat wisatawan untuk
berkunjung dan berlibur;
•
Gaya hidup travelling pada masyarakat masa kini;
•
Peningkatan kebutuhan ruang pertemuan baik dari skala lokal, nasional, maupun internasional;
•
Persaingan bisnis hotel untuk meraup pasar di industri pariwisata yang terus berkembang pesat;
•
Pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang membuat akses ke tempat-tempat wisata
maupun non-wisata menjadi lebih mudah;
•
Pembukaan rute-rute penerbangan langsung internasional pada bandara New Yogyakarta
International Airport seperti rute dari Cina, Korea Selatan, dan negara-negara di Asia Timur lainnya;
•
Kondisi alam dan cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu;
•
Kebijakan Pemerintah yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi nasional dan dunia.
3.

ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus
dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di
dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
Pendapatan
Beban pokok pendapatan
LABA KOTOR
Beban usaha
Beban penyusutan
LABA USAHA
Pendapatan (beban) lain-lain
Beban keuangan
Lain-lain bersih
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Manfaat (beban) pajak penghasilan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja
Manfaat (beban) pajak tangguhan
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
LABA PER SAHAM DASAR
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2018
54.056
(21.959)
32.098
(22.212)
(5.264)
4.623

31 Desember
2017
54.206
(20.778)
33.428
(22.565)
(5.169)
5.694

(2.434)
(13)
(2.447)
2.176
178
2.354

(3.063)
55
(3.008)
2.686
(667)
2.019

(4.617)
45
(4.572)
(3.499)
(693)
(4.192)

147
(37)
110
2.464
108

(87)
22
(66)
1.953
100

(4.192)
(210)

2016
49.486
(21.054)
28.432
(22.301)
(5.058)
1.073

a.

Pendapatan Usaha

Berikut ini merupakan tabel ringkasan pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018, 2017, dan 2016.
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian

2018
27.540
25.131
1.386
54.056

Kamar
Makanan dan minuman
Lain-lain
JUMLAH

31 Desember
2017
27.929
24.803
1.474
54.206

2016
24.744
22.918
1.825
49.486

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
Jumlah pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember
2018 sebesar Rp54.056 juta mengalami penurunan sebesar Rp150 juta atau 0,28% dibandingkan
dengan jumlah pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar
Rp54.206 juta. Secara umum penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari
pendapatan kamar menjadi Rp27.540 juta yang menurun sebesar Rp389 juta atau 1,39% dari tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp27.929 juta. Sedangkan pendapatan dari
penjualan makanan dan minuman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar
Rp25.131 juta mengalami peningkatan sebesar Rp328 juta atau 1,32% dibandingkan dengan jumlah
penjualan makanan dan minuman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar
Rp24.803 juta.
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
Jumlah pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2017
sebesar Rp54.206 juta mengalami peningkatan sebesar Rp4.720 juta atau 9,54% dibandingkan dengan
jumlah pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp49.486
juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari pendapatan
kamar menjadi Rp27.929 juta yang meningkat sebesar sebesar Rp3.185 juta atau 12,87% dari tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp24.744 juta. Sedangkan pendapatan dari
penjualan makanan dan minuman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar
Rp24.803 juta juga mengalami peningkatan sebesar Rp1.885 juta atau 8,23% dibandingkan dengan
jumlah penjualan makanan dan minuman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
sebesar Rp22.918 juta.
b.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut merupakan ringkasan dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian

2018
6.953
6.047
5.419
2.583
955
21.959

Makanan dan minuman
Penyusutan
Biaya langsung
Biaya hotel
Biaya operasional hotel lainnya
JUMLAH
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31 Desember
2017
6.861
6.047
5.137
2.144
589
20.778

2016
6.636
6.047
5.307
2.428
636
21.054

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
Jumlah beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember
2018 sebesar Rp 21.959 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.180 juta atau 5,68% dibandingkan
dengan jumlah beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
sebesar Rp 20.778 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban
pokok pendapatan dari biaya hotel menjadi Rp 2.583 juta yang meningkat sebesar Rp 439 juta atau
20,48% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.144 juta. Sedangkan
beban pokok pendapatan dari makanan dan minuman untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 sebesar Rp 6.953 juta juga mengalami peningkatan sebesar Rp 93 juta atau 1,35%
dibandingkan dengan jumlah beban pokok pendapatan makanan dan minuman untuk tahun yang
berakir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 6.861 juta.
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
Jumlah beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember
2017 sebesar Rp 20.788 juta mengalami penurunan sebesar Rp 276 juta atau 1,31% dibandingkan
dengan jumlah beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
sebesar Rp 21.054 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh menurunnya beban pokok
pendapatan dari biaya hotel menjadi Rp 2.144 juta yang menurun sebesar Rp 284 juta atau 11,71% dari
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.428 juta. Sedangkan beban pokok
pendapatan dari makanan dan minuman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
sebesar Rp 6.861 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 225 juta atau 3,39% dibandingkan dengan
jumlah beban pokok pendapatan makanan dan minuman untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 sebesar Rp 6.636 juta.
c.

Laba Kotor

Berikut ini merupakan tabel ringkasan laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018, 2017, dan 2016.
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian

2018

LABA KOTOR

32.098

31 Desember
2017
33.428

2016
28.432

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 32.098
juta mengalami penurunan sebesar Rp 1.330 juta atau 3,98% dibandingkan dengan laba kotor untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 33.428 juta. Penurunan tersebut
disebabkan oleh menurunnya pendapatan kamar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 33.428
juta mengalami peningkatan sebesar Rp 4.996 juta atau 17,57% dibandingkan dengan laba kotor untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 28.432 juta. Peningkatan laba kotor
yang signifikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan kamar sedangkan beban pokok
pendapatan mengalami penurunan.
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d.

Beban Usaha dan Penyusutan

Berikut merupakan tabel ringkasan beban usaha dan penyusutan Perseroan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian

2018

Gaji dan tunjangan
Utilitas
Penyusutan
Cadangan penggantian
Biaya proyek
Perlengkapan
Donasi
Perbaikan dan pemeliharaan
Asuransi
Pajak dan lisensi
Imbalan pasca kerja
Biaya pemasaran
Jasa professional
Piutang tak tertagih
Lain-lain
JUMLAH

6.638
5.005
5.264
2.970
2.253
1.828
656
604
448
438
301
200
100
770
27.475

31 Desember
2017
6.090
4.769
5.169
2.464
4.961
1.630
296
526
300
261
331
171
153
614
27.734

2016
6.192
4.147
5.058
1.531
3.204
1.230
55
599
399
975
240
311
79
2.691
648
27.359

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 27.475
mengalami penurunan sebesar Rp 259 juta atau 0,93% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 27.734 juta. Hal ini disebabkan terdapat
penurunan signifikan pada biaya proyek sebesar Rp2.707 atau 54,58% dibandingkan dengan biaya
proyek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar
Rp 27.734 mengalami peningkatan sebesar Rp 375 juta atau 1,37% dibandingkan dengan beban usaha
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 27.359 juta. Hal ini disebabkan
terdapat peningkatan pada biaya proyek sebesar Rp1.767 atau 54,83% dibandingkan dengan biaya
proyek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
e.

Pendapatan (beban) lain-lain

Berikut merupakan tabel ringkasan pendapatan (beban) lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
Pendapatan lain-lain
Jasa giro
Lain-lain
Sub jumlah
Beban lain-lain
Bunga pinjaman
Administrasi bank
Lain-lain
Sub jumlah
JUMLAH

31 Desember
2017

2018

2016

26
26

28
31
59

7
40
47

(2.434)
(3)
(36)
(2.473)
(2.447)

(3.062)
(5)
(3.067)
(3.007)

(4.617)
(2)
(4.618)
(4.572)

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
negatif Rp 2.447 juta mengalami peningkatan sebesar 18,65% dibandingkan pendapatan (beban) lainlain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar negatif Rp 3.007.
Peningkatan yang signifikan ini disebabkan oleh menurunnya bunga pinjaman sebesar 20,52% menjadi
negatif Rp 2.434 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
bunga pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.062 juta.
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
negatif Rp 2.007 juta mengalami peningkatan sebesar 34,21% dibandingkan pendapatan (beban) lainlain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar negatif Rp 4.572.
Peningkatan yang signifikan ini disebabkan oleh menurunnya bunga pinjaman sebesar 33,66% menjadi
negatif Rp 3.062 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
bunga pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 4.616 juta.
f.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Berikut merupakan tabel ringkasan laba (rugi) sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.
(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018
2017
2016
2.176
2.686
(3.499)

Uraian
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember
2018 sebesar Rp 2.176 juta mengalami penurunan sebesar Rp510 juta dari laba (rugi) sebelum pajak
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.686 juta. Penurunan laba
(rugi) sebelum pajak tersebut disebabkan oleh penurunan laba usaha Perseroan yang cukup signifikan
sebesar Rp 1.071 juta dan penurunan beban lain-lain sebesar Rp 561 juta yang terutama karena
penurunan bunga pinjaman sebesar Rp 628 juta atau 20,52%.
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
Laba (rugi) sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2017
sebesar Rp 2.686 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 6.185 juta dari laba (rugi) sebelum pajak
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar negatif Rp 3.499 juta. Peningkatan
laba (rugi) sebelum pajak tersebut disebabkan oleh peningkatan laba usaha Perseroan yang cukup
signifikan sebesar Rp 4.620 juta dan penurunan beban lain-lain sebesar Rp 1.564 juta yang terutama
karena penurunan bunga pinjaman sebesar Rp 1.554 juta atau 33,66%.
g.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Berikut merupakan tabel ringkasan laba (rugi) tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.
(dalam jutaan Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018
2017
2016
2.354
2.019
(4.192)

Uraian
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

29

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember
2018 sebesar Rp 2.354 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 335 juta dari laba (rugi) tahun berjalan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.019 juta. Peningkatan laba
(rugi) tersebut disebabkan peningkatan manfaat (beban) pajak penghasilan sebesar Rp 844 juta.
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada pada tanggal
31 Desember 2017 sebesar Rp 2.019 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 6.211 juta dari laba (rugi)
tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar negatif Rp 4.192
juta. Peningkatan laba (rugi) tahun berjalan tersebut disebabkan peningkatan yang cukup signifikan
pada laba (rugi) sebelum pajak Perseroan sebesar Rp 6.185 juta atau 176,76%.
h.

Penghasilan Komprehensif Bersih (Rugi)

Berikut merupakan tabel penghasilan komprehensif bersih (rugi) Perseroan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018
2017
2016
2.464
1.953
(4.192)

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
Penghasilan komprehensif bersih (rugi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
sebesar Rp 2.464 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 511 juta atau 26,16% dibandingkan
penghasilan komprehensif bersih (rugi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
sebesar Rp 1.953 juta. Peningkatan penghasilan komprehensf bersih (rugi) disebabkan meningkatnya
tingkat diskonto imbalan pasca kerja sebesar 8,20% untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dibandingkan tingkat diskonto imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017 sebesar 6,80%. Sehingga kenaikan tersebut meningkatkan penghasilan
komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar
Rp 175 juta atau 267,84% menjadi Rp110 juta dibandingkan penghasilan komprehensif lain untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar negatif Rp 66 juta.
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
Penghasilan komprehensif bersih (rugi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
sebesar Rp 1.953 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 6.145 juta atau 146,59% dibandingkan
penghasilan komprehensif bersih (rugi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
sebesar negatif Rp 4.192 juta. Peningkatan penghasilan komprehensif bersih (rugi) disebabkan
meningkatnya laba (rugi) tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 sebesar Rp 6.211 juta atau 148,16% menjadi Rp 2.019 juta dibandingkan laba (rugi)
tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar negatif
Rp 4.192 juta.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tabel berikut ini menunjukkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember
2018, 2017, dan 2016.
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian

31 Desember
2017

2018

ASET
Aset Lancar
Kas dan bank
Piutang usaha, bersih
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang lain-lain, bersih
Pihak berelasi
Persediaan
Perlengkapan operasi hotel
Uang muka
Biaya dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Aset tetap, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp54.014.199.059, Rp42.703.425.273 dan
Rp31.487.148.811 masing-masing per 31 Desember 2018,
2017 dan 2016
Uang muka pembelian aset tetap
Kas yang dibatasi penggunaanya
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET

2016

3.481

1.884

1.022

1.592
3.047

1.775
2.662

1.069
4.341

2.816
571
278
418
309
12.511

2.451
525
145
498
9.939

54
296
66
476
7.324

218.994

212.095

221.389

14.030
325
233.350
245.861

2.332
500
214.927
224.867

221.389
228.713

2.843

3.635

3.889

3.389
760
529
5.544

1.968
889
499
3.439

1.248
12
1.541
4.649

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Pihak ketiga
Utang lain-lain
Pihak ketiga
Pendapatan diterima dimuka
Utang pajak
Biaya yang masih harus dibayar
Utang jangka panjang - yang jatuh
tempo dalam satu tahun:
Utang bank
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam
satu tahun:
Utang bank
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas imbalan pasca kerja
Utang lain-lain - pihak berelasi
Liabilitas pajak tangguhan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS

7.083
393
20.542

3.294
393
14.117

6.144
17.483

16.692
107
813
4.610
1.197
23.418
43.960

500
659
6.591
1.338
9.087
23.205

27.431
240
17.535
693
45.899
63.383

Dana Syirkah Temporer
Bank - Musyarakah

16.467

18.691
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(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp8.500
per saham tahun 2018, 2017 dan 2016.
Modal ditempatkan dan disetor
21.845.467 saham tahun 2018 dan 2017
dan 20.000.000 saham tahun 2016
Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak
Saldo laba
Pengukuran kembali
imbalan pasca kerja
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER
DAN EKUITAS

a.

2018

31 Desember
2017

2016

185.686
6.557
(6.854)

185.686
6.557
(9.208)

170.000
6.557
(11.226)

45
185.434

(66)
182.970

165.331

245.861

224.867

228.713

Aset

Total Aset
Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pada tanggal
31 Desember 2017
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp245.861 juta mengalami
peningkatan sebesar Rp20.995 juta atau 9,34% dari jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember
2017 sebesar Rp224.867 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh uang muka yang meningkat
sebesar Rp273 juta atau 188,67%, uang muka pembelian aset tetap yang meningkat sebesar Rp14.030
juta atau 100%, perlengkapan operasi yang meningkat sebesar Rp278 juta atau 100%, serta kas dan
bank yang meningkat sebesar Rp1.097 juta atau sebesar 46,03%, jika dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal
31 Desember 2016
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp224.867 juta mengalami penurunan
sebesar Rp3.847 juta atau 1,68% dari jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016
sebesar Rp228.173 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh piutang usaha yang menurun
sebesar Rp973 juta atau 17,98%, dan aset tetap yang menurun sebesar Rp9.294 juta atau 4,20%, jika
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Aset Lancar
Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pada tanggal
31 Desember 2017
Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp12.511 juta peningkatan
sebesar Rp2.572 juta atau 25,88% dari jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017
sebesar Rp9.939 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh uang muka yang meningkat sebesar
Rp273 juta atau 188,67%, perlengkapan operasi yang meningkat sebesar Rp278 juta atau 100%, serta
kas dan bank yang meningkat sebesar Rp1.097 juta atau 46,03%, jika dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal
31 Desember 2016
Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp9.939 juta mengalami
peningkatan sebesar Rp2.615 juta atau 35,71% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal
31 Desember 2016 sebesar Rp7.324 juta. Hal tersebut disebabkan oleh kas dan bank sebesar Rp1.361
juta atau 133,13%, dan persediaan yang meningkat sebesar Rp230 juta atau 77,79%, jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Tidak Lancar
Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pada
tanggal 31 Desember 2017
Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp233.350 juta mengalami
peningkatan sebesar Rp18.423 juta atau 8,57% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal
31 Desember 2017 sebesar Rp214.927 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh aset tetap yang
meningkat sebesar Rp6.899 juta atau 3,25%, dan uang muka pembelian aset tetap yang meningkat
sebesar Rp11.698 juta atau 501,53%, jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017.
Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada
tanggal 31 Desember 2016
Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp214.927 juta mengalami
penurunan sebesar Rp6.462 juta atau 2,92% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal
31 Desember 2016 sebesar Rp221.444 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh aset tetap
yang menurun sebesar Rp9.294 juta atau 4,20%, jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
b. Liabilitas
Total Liabilitas
Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pada tanggal
31 Desember 2017
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp43.960 juta mengalami
peningkatan sebesar Rp20.755juta atau 89,44% dibandiingkan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal
31 Desember 2017 sebesar Rp23.205 juta. Hal ini disebabkan meningkatnya utang bank sebesar
Rp20.480 juta atau 621,67%, dan biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp2.106 juta atau 61,23%,
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal
31 Desember 2016
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp23.205 juta mengalami
penurunan sebesar Rp40.178 juta atau 63,39% dibandingkan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal
31 Desember 2016 sebesar Rp63.383 juta. Hal ini disebabkan menurunnya utang bank sebesar
Rp30,281 juta atau 90,19%, biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp1.211 juta atau 26,04%, dan
utang lain-lain sebesar Rp 10.224 juta atau 54,43%, jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016.
Liabilitas Jangka Pendek
Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
pada tanggal 31 Desember 2017
Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp20.542 juta
mengalami kenaikan sebesar Rp6.425 juta atau 45,51% dibandingkan liabilitas jangka pendek Perseroan
pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp14.117 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh
utang lain-lain yang meningkat sebesar Rp1.422 juta atau 72,26%, biaya yang masih harus dibayar
meningkat sebesar Rp2.106 juta atau 61,23%, dan utang bank yang meningkat sebesar Rp3.789 juta
atau 115%, jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
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Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
pada tanggal 31 Desember 2016
Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp14.117 juta
mengalami penurunan sebesar Rp3.367 juta atau 19,26% dibandingkan liabilitas jangka pendek
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp17.483 juta. Secara umum hal tersebut
disebabkan oleh biaya yang masih harus dibayar yang menurun sebesar Rp1.211 juta atau 26,04%,
dan utang bank yang menurun sebesar Rp2.850 juta atau 46,38%, jika dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Liabilitas Jangka Panjang
Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
pada tanggal 31 Desember 2017
Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp23.418 juta
mengalami peningkatan sebesar Rp14.330 juta atau 157,69% dibandingkan liabilitas jangka panjang
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp9.088 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan
oleh utang bank yang meningkat sebesar Rp16.692 juta atau 100%, dan diikuti oleh utang lain-lain
yang menurun sebesar Rp1.982 juta atau 30,06%, jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017.
Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
pada tanggal 31 Desember 2016
Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp9.088 juta
mengalami penurunan sebesar Rp36.811 juta atau 80,20% dibandingkan liabilitas jangka panjang
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp45.899 juta. Secara umum hal tersebut
disebabkan oleh utang bank yang menurun sebesar Rp27.431 juta atau 100%, dan utang lain-lain yang
menurun sebesar Rp10.944 juta atau 62,41%, jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
c.

Ekuitas

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pada tanggal
31 Desember 2017
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp185.434 mengalami kenaikan
sebesar Rp2.464 juta atau 1,35%, hal ini disebabkan saldo defisit mengalami penurunan sebesar
Rp2.353 juta atau 25,57% dan penghasilan komprehensif lain mengalami kenaikan sebesar Rp110 juta
atau 167,84%.
Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal
31 Desember 2016
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp182.970 mengalami kenaikan
sebesar Rp17.640 juta atau 10,67%, hal ini disebabkan terdapat penambahan modal sebesar Rp15.686
juta, dan saldo defisit mengalami penurunan sebesar Rp2.019 juta atau 17,98%.
4.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

1.

Aktivitas
Uraian

Tingkat Aktivitas

2018
0,22

31 Desember
2017
0,24

2016
0,22

Tingkat aktivitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mempergunakan asetnya secara efektif
dan efisien untuk menghasilkan pendapatan yang diukur dengan perbandingan antara pendapatan
dengan total aset. Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, tingkat aktivitas Perseroan
masing-masing adalah 0,22x; 0,24x; dan 0,22x.

2.

Solvabilitas
Uraian

2018

Liabilitas / Ekuitas
Liabilitas / Aset

0,24
0,18

31 Desember
2017
0,13
0,10

2016
0,38
0,28

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin
dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas
dengan total aset. Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018,
2017, dan 2016 masing – masing adalah sebesar 0,24x; 0,13x, dan 0,38x. Sedangkan perbandingan
antara jumlah liabilitas dengan total asset, pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 masing –
masing adalah sebesar 0,18x; 0,10x, dan 0,28x.
3.

Imbal Hasil Ekuitas
Uraian

31 Desember
2017

2018
0,01

Return On Equity

2016
0,01

-0,03

Rasio imbal hasil ekuitas (Return On Equity) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan
meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dan
ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 masing – masing adalah sebesar 0,01x;
0,01x; dan -0,03x.
4.

Imbal Hasil Investasi
Uraian

31 Desember
2017

2018
0,01

Return On Assets

2016
0,01

-0,02

Kemampuan imbal hasil investasi (Return On Assets) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan
laba bersih dibandingkan dengan jumlah aset. Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masingmasing adalah sebesar 0,01x; 0,01x, dan -0,02x.
5.

LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan
untuk modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui modal
disetor, penerimaan dari pelanggan, pinjaman dari bank dan pinjaman dari Pemegang Saham.
Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan
pendanaannya dapat berubah. Jika modal kerja tidak mencukupi Perseroan akan mencari pinjaman
dari Bank untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan.
Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perusahaan.
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau
ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material
terhadap likuiditas Perseroan.
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Arus Kas
Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Kenaikan ( Penurunan ) Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas Awal Tahun
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

2018
15.815
(29.733)
15.515
1.597
1.884
3.481

31 Desember
2017
13.966
(3.061)
(10.043)
861
1.022
1.884

2016
9.792
(9.948)
(380)
(537)
1.559
1.022

Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 Perusahaan masih berada dalam tahap pertumbuhan, produk mulai
diterima oleh konsumen dan permintaan mulai tumbuh pesat. Hal ini tercermin dalam arus kas dari
operasi yang terus meningkat. Demikian juga arus kas investasi masih diperlukan terutama untuk
investasi pada gedung dan fasilitas operasi.
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar Rp1.849 juta atau 13,24% dari
surplus Rp13.966 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi surplus
Rp15.815 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan
menurunnya pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp3.824 juta atau 13,85% untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang disebabkan menurunnya penerimaan kas
dari pelanggan Rp2.331 juta atau 4,16%, dan menurunnya pembayaran bunga dan bagi hasil sebesar
Rp628 juta atau 20,52%.
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar Rp4.173 juta menjadi surplus
Rp13.966 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dari surplus Rp9.792 juta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan terutama meningkatnya
penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp8.271juta atau 17,31% dan menurunnya pembayaran bunga
dan bagi hasil sebesar Rp1.554 juta atau 33,66%.
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi
Kas yang digunakan untuk kegiatan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 meningkat sebanyak Rp296.672 juta menjadi defisit Rp29.733 juta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018 dari defisit Rp3.061 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017. Hal ini disebabkan Perseroan melakukan pembelian tanah sebesar Rp18.000 juta
dan pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp11.698 juta.
Kas yang digunakan untuk kegiatan investasi mengalami penurunan sebesar Rp6.887 juta dari defisit
Rp9.948 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi defisit Rp3.061 juta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan Perseroan tidak banyak
melakukan pembelian aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
sebesar Rp15.516 juta mengalami peningkatan sebesar Rp25.559 juta atau 254,49% dibandingkan
arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini
disebabkan Perseroan mendapatkan pinjaman investasi untuk pembelian aset dan pembiayaan RAB
pembangunan ballroom di lahan baru.
Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 mengalami peningkatan sebesar Rp9.663 juta dari defisit Rp380 juta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi defisit Rp10.043 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017. Secara umum, hal ini disebabkan Perseroan melakukan pembayaran utang bank.

6.

BELANJA MODAL
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian

31 Desember
2017

2018

Tanah
Bangunan
Inventaris kantor
Kendaraan
Jumlah

18.000
210
18.210

2016

1.922
1.922

14.516
1989
16.505

Perseroan berkomitmen untuk selalu melakukan investasi dengan tujuan meningkatkan kinerja
Perseroan.
Belanja modal Perseroan sepanjang tahun 2016 sebesar Rp16.505 juta, digunakan untuk renovasi
bangunan hotel. Untuk tahun 2017 dan 2018, belanja modal berturut-turut senilai Rp1.922 juta dan
Rp18.210 juta, belanja modal di tahun 2017 digunakan untuk kendaraan operasional dan tahun 2018
untuk pembelian tanah yang mencapai 98.8% dari total belanja modal atau Rp18.000 juta.
Sumber dana yang digunakan berasal dari kegiatan operasional Perusahaan, pinjaman pemegang
saham dan pinjaman bank. Perseroan dalam melaksanakan belanja modal berasal dari pinjaman dari
pemegang saham dan utang bank. Sumber pendanaan untuk belanja modal ini menggunakan mata
uang Rupiah.
Kendaraan yang dibeli oleh Perseroan digunakan sebagai jaminan kepada PT BCA Finance atas
transaksi pembelian kendaraan dengan fasilitas pembiayaan yang dilakukan antara Perseroan dengan
PT BCA Finance. Kendaraan yang dibeli oleh Perseroan akan digunakan untuk kegiatan operasional
Perseroan.
Perseroan memiliki komitmen terkait investasi barang modal yang material, yaitu pembelian 2 persil tanah
untuk pengembangan hotel Eastparc Express milik Raden Achmad Rosyidi sebesar Rp 12.000.000.000.
Perseroan telah membayar sebesar Rp6.000.000.000 dan sisanya sebesar Rp6.000.000.000 akan
dilunasi pada tanggal 30 September 2019.
Selain kendaraan, Perseroan banyak menggunakan dananya untuk membeli tanah yang digunakan
untuk mendukung kegiatan utama Perseroan yaitu perluasan hotel. Peningkatan belanja modal terjadi
pada tahun 2018 seiring dengan rencana Perseroan dalam pengembangan hotel.
Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing untuk pembelian barang
modal.
Perseroan tidak memiliki investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.
Dalam melakukan pembelian barang modal, perusahaan telah merencanakan pembelian barang
modal tersebut sesuai dengan peruntukannya. Hingga saat ini, perusahaan tidak memiliki masalah
yang signifikan terkait pembelian barang modal. Pembelian barang modal tersebut akan memberikan
kontribusi terhadap peningkatan kinerja Perseroan.
7.

PINJAMAN DAN FASILITAS

Tabel berikut ini menyajikan pinjaman Perseroan yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2018 :
(dalam jutaan Rupiah)
Pinjaman yang Terutang
PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Jumlah

31 Desember 2018
Rp40.242
Rp40.242
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Tabel di bawah ini menyajikan analisa jatuh tempo pinjaman Perseroan pada tanggal 31 Desember
2018 :
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Jumlah

Dibawah 1 Tahun
Rp9.528
Rp.9528

1-5 Tahun
Rp19.876
Rp.19.876

Diatas 5 Tahun
Rp10.838
Rp10.838

Jumlah
Rp40.242
Rp40.242

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan fasilitas kredit Perseroan yang masib belum digunakan pada
tanggal 31 Desember 2018:
(dalam jutaan Rupiah)
Fasilitas

Plafon

Pinjaman rekening koran
Pinjaman investasi
Pembiayaan investasi Musyarakah Mutanaqisah

8.

Rp5.000
Rp37.000
Rp19.743

Fasilitas Sudah
Digunakan
Rp5.000
Rp19.200
Rp19.743

Fasilitas Belum
Digunakan
Rp17.800
-

SEGMEN OPERASI

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perseroan yang
secara regular direview oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber
daya dan menilai kinerja segmen operasi.
Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban
(termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang
sama);
b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk
membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai
kinerjanya; dan
c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan
Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya
dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.
Tabel berikut adalah tabel mengenai operasi per segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan
informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan
sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Perseroan saat ini melakukan kegiatan usaha jasa
perhotelan, jasa function, jasa akomodasi dan jasa rekreasi.
2018
(dalam jutaan Rupiah)
Hotel
Pendapatan
Beban langsung
Laba kotor
Beban usaha
Beban pegawai lainnya
Penyusutan dan amortisasi
Pemeliharaan aset operasi
Administrasi dan umum
Beban pemasaran
Jumlah
Laba usaha

Akomodasi
dan function

Pusat
olahraga dan
rekreasi

Jumlah

Rp54.054
(Rp21.959)
Rp32.076

-

-

Rp54.054
(Rp21.959)
Rp32.076

(Rp6.637)
(Rp5.264)
(Rp604)
(Rp14.770)
(Rp200)
(Rp27.475)
Rp4.623

-

-

(Rp6.637)
(Rp5.264)
(Rp604)
(Rp14.770)
(Rp200)
(Rp27.475)
Rp4.623

2017
(dalam jutaan Rupiah)
Akomodasi dan
function

Hotel
Pendapatan
Beban langsung
Laba kotor
Beban usaha
Beban pegawai lainnya
Penyusutan dan amortisasi
Pemeliharaan aset operasi
Administrasi dan umum
Beban pemasaran
Jumlah
Laba usaha

Pusat
olahraga dan
rekreasi

Jumlah

Rp54.204
(Rp20.778)
Rp33.428

-

-

Rp54.204
(Rp20.778)
Rp32.428

(Rp6.090)
(Rp5.169)
(Rp526)
(Rp15.778)
(Rp171)
(Rp27.734)
Rp5.694

-

-

(Rp6.090)
(Rp5.169)
(Rp526)
(Rp15.778)
(Rp171)
(Rp27.734)
Rp5.694

2016
(dalam jutaan Rupiah)
Akomodasi dan
function

Hotel
Pendapatan
Beban langsung
Laba kotor
Beban usaha
Beban pegawai lainnya
Penyusutan dan amortisasi
Pemeliharaan aset operasi
Administrasi dan umum
Beban pemasaran
Jumlah
Laba usaha

9.

Pusat
olahraga dan
rekreasi

Jumlah

Rp49.486
(Rp21.054)
Rp28.432

-

-

Rp49.486
(Rp21.054)
Rp28.432

(Rp6.192)
(Rp5.058)
(Rp599)
(Rp15.199)
(Rp200)
(Rp27.359)
Rp1.073

-

-

(Rp6.192)
(Rp5.058)
(Rp599)
(Rp15.199)
(Rp200)
(Rp27.359)
Rp1.073

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perseroan adalah untuk memastikan bahwa sumber
daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola
risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perseroan beroperasi dengan pedoman
yang telah ditentukan oleh manajemen Perseroan.
i.

Risiko nilai tukar mata uang asing
Perseroan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sebagian besar
pendapatan dan beban Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perseroan mengelola
eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan penyesuaian pada harga yang diterapkan
kepada konsumen.

ii.

Risiko suku bunga
Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen
keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul
dari pinjaman bank.
Risiko tingkat suku bunga Perusahaan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan
investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Perusahaan memiliki
risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga.
Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang
ditawarkan kreditur untuk mendapatakan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum
melakukan perikatan utang.
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iii.

Risiko kredit
Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang
mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.
Risiko kredit Perseroan terutama melekat pada piutang usaha dan piutang lain-lain, dan simpanan
bank. Risiko kredit pada simpanan bank diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan
institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Piutang usaha pihak ketiga
ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik. Eksposur Perseroan
dan counterparties dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di
antara counterparties yang telah disetujui oleh Direksi.
Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk
kerugian mencerminkan eksposur Perseroan terhadap risiko kredit.

iv.

Risiko likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas
keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya
timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

10. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG
Hingga tanggal 31 Desember 2018, tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak berulang
lagi di masa datang.
11. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan
Perubahan kebijakan akuntansi standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang
dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Amandemen PSAK 16, Aset Tetap
Amandemen PSAK 2, Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
Amandemen PSAK 13, Properti Investasi
PSAK 15 (Penyesuaian 2017), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura bersama
Amandemen PSAK 46, Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi
yang Belum Direalisasi.
Amandemen PSAK 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan
Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah
1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:
1) ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
2) ISAK 34, Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh DSAK yang dipandang relevan
terhadap pelaporan keuangan Perusahaan dan akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 :
1) Amandemen PSAK No. 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
2) Amandemen PSAK No. 71, Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi
Negatif
3) PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan” yang diadopsi dari IFRS 9
4) PSAK no. 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” yang diadopsi dari IFRS 15
5) PSAK No. 73, “Sewa” yang diadopsi dari IFRS 16

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari
standar, amandemen, dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan.
12. KEBIJAKAN PEMERINTAH
Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah yang berpotensi memengaruhi kegiatan usaha
Perseroan,sebagai berikut:
•
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor tanggal
17 November 2014
•
Moratorium pendirian hotel, apartemen, dan kondotel melalui Perbup 63/2015 yang telah disahkan
sejak 23 November 2015 , berlaku hingga 2021.
•
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang pembebasan visa untuk kunjungan wisatawan
mancanegara ke Indonesia
•
Membenahi fasilitas dan memperbaiki tempat wisata di Yogyakarta
•
Memfasilitasi akses menuju tempat wisata, baik pembukaan jalan raya baru, perbaikan jalan raya,
maupun persediaan alat transportasi umum.
•
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Yogyakarta tentang pentingnya pariwisata
•
Melakukan promosi tentang pariwisata Yogyakarta kepada masyarakat Indonesia bahkan
internasional melalui acara penelitian, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan pariwisata
Yogyakarta.
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VI. FAKTOR RISIKO
Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi
dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor
diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi,
saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca,
memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk
informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan
usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko
yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja
Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki
dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan
calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum
diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus
kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.
A. Risiko Utama Terkait Kegiatan Usaha Perseroan
Risiko atas intervensi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk perubahan regulasi pada
periode tertentu
Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada hukum dan peraturan perundangan yang diberikan
oleh regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama dalam hal perubahan, perijinan,
suku bunga, perpajakan, zonasi, ketenagakerjaan. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan oleh institusi Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan
usahanya, khususnya yang berkaitan secara langsung dengan industri pariwisata secara keseluruhan
maupun pariwisata Yogyakarta. Kebijakan terkait dengan industri pariwisata secara keseluruhan seperti
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor tanggal 17 November 2014
dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.
Perseroan diwajibkan untuk mengikuti setiap peraturan tertentu yang berlaku baik dari Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Pusat contohnya mengenai pengembangan lahan. Kebijakan strategis
pemerintah pada sektor industri bisnis Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan usaha serta
prospek usaha Perseroan. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk membangun hotel bintang
empat Eastparc Exspress, saat ini terdapat Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 tahun 2015 tentang
Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel,
Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman (“Peraturan Bupati Sleman”), yang mengatur
bahwa Pemerintah Daerah menghentikan sementara perizinan dan pendirian hotel berbintang, hotel
nonbintang, apartemen dan kondotel di wilayah Kabupaten Sleman (vide Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Bupati Sleman). Namun Peraturan Bupati Sleman tersebut mengatur adanya pengecualian bagi
pengembangan hotel berbintang yang telah memiliki izin sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2a) dan (2c) Peraturan Bupati Sleman. Dengan demikian, pembangunan hotel bintang
empat Eastparc Express di atas tanah yang telah memiliki izin bangunan hotel terdahulu dapat dilakukan,
meskipun pemegang atas izin tersebut beralih.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan
1.

Risiko Persaingan Usaha
Sebagai sebuah entitas bisnis, persaingan tentu merupakan bagian tidak terpisahkan dari
kegiatan usaha. Persaingan usaha jasa dan perhotelan dapat timbul antara lain dalam hal
lokasi, fasilitas, pelayanan maupun harga. Di Yogyakarta, terdapat banyak hotel dan villa yang
menawarkan pelayanan dan fasilitas yang setaraf dengan hotel dan villa Perseroan dan sangat
dimungkinkan adanya kompetisi yang ketat terhadap harga yang akan ditawarkan kepada
para calon wisatawan. Hal ini dapat berpengaruh negatif pada laba Perseroan dan kinerja
keuangan Perseroan secara keseluruhan.

2.

Risiko Permodalan
Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha yang memerlukan cukup banyak modal.
Hal ini disebabkan kebutuhan anggaran biaya yang cukup signifikan agar dapat menjalankan
keperluan usaha Perseroan seperti melakukan pembebasan tanah dan pembangunan.
Dengan demikian, diperlukan pendanaan yang cukup secara eksternal oleh Perseroan agar
dapat membiayai modal kerja sebagai komponen pendukung perkembangan kegiatan usaha.
Pendapatan pendanaan eksternal tersebut sangat bergantung terhadap tingkat suku bunga,
kesuksesan kegiatan usaha Perseroan, ketentuan pajak, ketersediaan kredit dari pemberi
pinjaman, kondisi ekonomi dan pasar modal secara umum serta peraturan pasar modal yang
berhubungan dengan rencana Perseroan untuk memperoleh pendanaan serta kondisi politik
di Indonesia.

3.

Risiko Kelangkaan Sumber Daya
Risiko sumber daya dapat timbul apabila terdapat kelangkaan bahan material yang diperlukan
Perseroan untuk melancarkan pelaksanaan pengembangan proyeknya. Ketidak-tersediaan
bahan material yang dibutuhkan oleh Perseroan berdampak pada keterlambatan pengerjaan
pengembangan penyelesaian proyek-proyek Perseroan yang mengakibatkan dampak negatif
terhadap kegiatan usaha dan hasil Usaha Perseroan.

4.

Risiko investasi atau aksi korporasi
Risiko investasi atau aksi korporasi dapat timbul jika Perseroan tidak melakukan studi dan
mengamati aktivitas investasi atau aksi korporasi dengan teliti dan cermat. Ketidaktelitian dan
kecermatan Perseroan dapat berdampak pada kerugian atas investasi atau aksi korporasi
yang dilaksanakannya. Hal tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik pada posisi
keuangan maupun kinerja keuangan Perseroan.

5.

Risiko Wabah Penyakit
Risiko lain yang juga berpotensi menghambat datangnya wisatawan asing ke Indonesia,
khususnya Yogyakarta, adalah risiko wabah penyakit. wabah Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS) yang terjadi pada tahun 2003 juga mengakibatkan tingkat hunian hotel di
Indonesia turun menjadi 35% (TEMPO Interactive, Mei 2003). Selain SARS juga ada wabah
Flu Burung. Adanya virus ini juga berdampak besar terhadap wisatawan asing yang datang
ke Indonesia begitu juga dengan wisatawan lokal yang ingin bepergian ke suatu tempat.
Adanya wabah penyakit menular seperti itu berpotensi menurunkan kedatangan wisatawan
ke Indonesia termasuk Yogyakarta sebagai salah satu destinasi yang pada nantinya akan
menurunkan pendapatan usaha Perseroan.

6.

Risiko Lingkungan
Hotel di Perseroan berada di dekat Jalan Laksda Adisucipto, suatu daerah yang masih sarat
hubungannya dengan masyarakat sekeliling. Akibat dari dibangunnya hotel-hotel di Yogyakarta
berdampak terhadap sanitasi warga sekitar. Banyak sumur warga menjadi kering. Hal ini
sempat menjadi protes besar masyarakat terhadap pembangunan hotel secara massive di
Yogyakarta
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7.

Risiko Polis Asuransi Tidak mencukupi Potensi Kerugian yang Terjadi
Pada saat ini, Perseroan memiliki polis asuransi untuk aset tetap dan sebagian aset bergerak
di mana Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah coverage polis tersebut cukup untuk menutupi
apabila terjadi kerugian-kerugian yang secara umum dapat diprediksi. Selain itu, Perseroan
juga memiliki polis asuransi dalam hal terjadi gangguan kegiatan usaha atas kehilangan
potensi keuntungan dan terjadi potensi kerusakan berat pada sebagian besar aset tetap
Perseroan khususnya apabila terjadi secara bersamaan dan dalam jangka yang lama, maka
polis asuransi Perseroan mungkin tidak mencukupi untuk menutup kerugian-kerugian yang
mungkin terjadi tersebut. Jika perseroan menderita kerugian bangunan dan aset tetap lainnya
yang tidak dilindungi oleh asuransi, kejadian-kejadian tersebut dapat berdampak negatif
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

8.

Risiko atas Kondisi Sosial, Politik, dan Keamanan
Risiko yang dimaksud adalah kondisi stabilitas politik Indonesia yang diwarnai oleh demonstrasi
dan sering kali diikuti dengan huru-hara. Perubahan kondisi politik dapat terjadi di daerah
Indonesia termasuk Yogyakarta. Contoh kasus yang sedang terjadi adalah nilai jual tiket
maskapai yang sangat fluktuatif. Hal ini menyebabkan wisatawan lokal lebih memilih ke luar
negeri dibandingkan dengan berwisata di negara sendiri.
Mengingat saat ini usaha Perseroan seluruhnya berada di Yogyakarta, kondisi keamanan di
Yogyakarta menjadi perhatian khusus bagi Perseroan. Ancaman terorisme yang kerap terjadi di
Indonesia dapat menghambat khususnya tamu pengunjung ke Yogyakarta. Selain itu dengan
segmen pasar Perseronian dari kalangan menengah ke atas tentunya memiliki fleksibilitas
untuk mengganti tujuan sesuai keinginan mereka. Lokasi Eastparc Hotel yang dekat dengan
Gunung Merapi juga menjadi faktor pertimbangan pengunjung.

C. Risiko Umum
1.

Risiko Perekonomian Makro dan Global
Perubahan kondisi perekonomian dunia tentunya ikut mempengaruhi kinerja Perseroan
baik secara langsung maupun tidak langsung karena sebagian tamu yang datang ke hotel
Perseroan adalah wisata asing. Walaupun perseroan memiliki target wisatawan menengah ke
atas, namun tetap terdapat resiko sebagai dampak dari setiap perubahan keadaan ekonomi
di negara asal wisatawan tersebut. Perubahan secara negatif pada pertumbuhan ekonomi,
tingkat suku bunga dan tingkat inflasi dan fluktuasi nilai tukar yang terjadi di suatu negara
dapat mengurangi minat calon wisatawan termasuk Indonesia khususnya Yogyakarta.
Gangguan perlambatan perekonomian yang terjadi di dalam negeri dan Internasional dapat
berakibat pada penurunan permintaan ruang kantor maupun penurunan wisatawan asing
maupun domestik yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan maupun usaha Perseroan.
Pertumbuhan ekonomi pada dalam negeri serta internasional yang melemah dapat memberikan
dampak material yang bersifat negatif bagi kelangsungan arus kas, kondisi keuangan, bisnis,
prospek dan kinerja usaha Perseroan.

2.

Risiko Nilai Tukar Valuta Asing
Sebagian dari fasilitas pinjaman diperoleh Perseroan adalah dalam bentuk mata uang asing
yang rentan terhadap risiko perubahan kurs. Walaupun sebagian besar dari pendapatan usaha
Perseroan dalam bentuk US Dollar tetap secara pembukuan masih menggunakan mata uang
Rupiah.

3.

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak tertutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum
dari pihak ketiga kepada Perseroan antara lain kemungkinan adanya gugatan hukum dalam
pembebasan lahan atau karena adanya wanprestasi atas perjanjiandengan pihak ketiga.
Apabila ada gugatan yang dimenangkan oleh si penggugat, maka hal tersebut akan berdampak
negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

4.

Risiko Likuiditas
Perseroan menghadapi risiko likuiditas apabila Perseroan tidak mempunyai arus kas yang
memadai guna mencukupi pemenuhan kebutuhan operasional dan kewajiban keuangan
pada saat jatuh tempo. Kegagalan Perseroan dalam mengelola arus kas sebagai pemenuhan
kegiatan operasional dan kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo memberikan dampak
yang buruk pada kegiatan operasional dan kegiatan usaha Perseroan.

5.

Risiko terhadap kewajiban dari tuntutan hukum pihak ketiga
Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga,
termasuk terkait properti yang dimiliki oleh Perseroan. Apabila keputusan hukum atas suatu
tuntutan memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang
material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha dan prospek
usaha Perseroan.

6.

Risiko perubahan peraturan
Aspek perizinan dan legalitas adalah komponen penting yang dapat berpengaruh pada
kesuksesan pembangunan proyek Perseroan. Perubahan peraturan yang diubah oleh
Pemerintah untuk Perseroan yang beroperasi di bidang pengembangan properti seperti
perubahan pada perizinan terkait izin pembangunan hotel, dampak lingkungan hidup, Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Hak Guna Bangunan (HGB) memberikan dampak pada
kelangsungan proyek Perseroan yang dapat bersifat negatif pada kinerja usaha dan kondisi
keuangan Perseroan.

7.

Risiko kegagalan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam industrinya
Perseroan mempunyai kewajiban untuk mengikuti peraturan yang berkenaan dengan peraturan
perundang-undangan yang di buat oleh Pemerintah mengenai usaha pariwisata dan perhotelan
yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan diharuskan untuk mempunyai
izin yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan serta memperpanjang
atau memperbaharui izin tersebut apabila masa berlakunya sudah kadaluarsa. Seandainya
Perseroan urung dalam memperoleh atau memperbaharui izin yang dibutuhkan maka dapat
berdampak negatif pada kondisi keuangan, kegiatan usaha serta prospek usaha dan kondisi
keuangan Perseroan.

D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan
1.

Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini
Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham
Perseroan yangdiperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan
bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak
memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2.

Fluktuasi Harga Saham Perseroan
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga
diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:
•
Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon
investor atau analis;
•
Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan
Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang
berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
•
Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik
maupun pengaruh pasar modal negara lain;
•
Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.
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3.

Pembagian Dividen
Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan
laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan
memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian
bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.
Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama
setiap tahunnya.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang
juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang
terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.
MITIGASI RISIKO
Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada
Bab VIII pada Prospektus ini.
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO YANG MATERIAL
BAGI PERSEROAN BAIK RISIKO USAHA MAUPUN RISIKO UMUM TELAH DIUNGKAPKAN DAN
DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK PALING BESAR HINGGA PALING KECIL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN
Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan
dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal
13 Mei 2019 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang perlu diungkapkan dalam
prospektus ini.

47

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN
USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK
USAHA
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
1.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Eastparc Hotel, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
“PT Eastparc Hotel” No. 16 tanggal 26 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Tri Agus Heryono S.H.,
Notaris di Sleman. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-48589.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 05 Oktober 2011, akta telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan Nomor AHU-0080467.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 05 Oktober 2011, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 92 tanggal 16 November 2012, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 69550.
Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub
dalam akta-akta sebagaimana disebutkan di bawah ini:
a.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eastparc Hotel No. 09 tanggal 25 Juni 2013, yang dibuat di
hadapan Tri Agus Heryono, S.H., Notaris di Sleman, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-30260 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar;

b.

Akta Perubahan PT Eastparc Hotel No. 08 tanggal 15 September 2014, yang dibuat di hadapan
Nanny Sri Wardani, S.H., Notaris di Tangerang. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia No. AHU08679.40.20.2014 tanggal 29 September 2014 serta diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut “Sisminbakum”)
Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-06746.40.21.2014
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar;

c.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham
(Sirkuler) Perseroan Terbatas PT Eastparc Hotel Nomor 6 Tanggal 5 Desember 2017, yang dibuat
di hadapan Bong Hendri Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta, akta mana telah diterima dan dicatat
di dalam database Sisminbakum Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-AH.01.03-0200857 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar;

d.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Eastparc Hotel Nomor: 20 tanggal 04
Maret 2019, dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten, akta mana
telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan
Nomor: AHU-0013218.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 11 Maret 2019, serta telah diterima dan
dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0140341 tanggal 11 Maret 2019 perihal penerimaan
pemberitahuan perubahan data Perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0140339 tanggal
11 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan, dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0040256.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal
11 Maret 2019 (selanjutnya disebut “Akta Nomor 20 tanggal 04 Maret 2019”).
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Berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 04 Maret 2019 tersebut, para pemegang saham Perseroan antara
lain telah menyetujui: (i) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan kepada Masyarakat (“Penawaran Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan
tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup
menjadi Perseroan Terbuka; (ii) melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan, setelah
dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat
melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (selain pemegang
saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan
saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek
Indonesia; (iii) perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas:
PT EASTPARC HOTEL Tbk
Serta (iv) memberikan wewenang dan kuasa kepada Khalid Bin Omar Abdat, dan/atau Helmi Khalid
Abdat, dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya
dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak
terbatas pada: a. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas,
Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, info memo atau
offering circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan; b. mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham
yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan
dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; c. mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan
Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tesebut; d. mengumumkan dalam surat kabar,
Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumendokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
e. membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; f. membuat dan menandatangani
Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; g. menunjuk
para profesi penunjang dan Lembaga Penunjang Pasar Modal (termasuk tetapi tidak terbatas pada
Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi
Efek); h. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan
pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dan PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek Indonesia”), yang mana relevan; i. memberi segala informasi
dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; j.
membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/
atau dokumen-dokumen lainnya; k. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dengan instansiinstansi yang berwenang seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar
Modal dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia; l. hal-hal yang berkaitan; (v)
pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2
Anggaran Dasar Perseroan menjadi Rp 50,- (lima puluh Rupiah); (vi) untuk mengeluarkan saham dalam
simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari
portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya
412.636.600 (empat ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus) saham baru yang
merupakan sekitar 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah
Penawaran Umum dengan nilai nominal masing-masing Rp 50,- (lima puluh Rupiah), dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan
Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
(vii) pelaksanaan penjualan saham milik Nyonya Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib pada saat
pencatatan atau setelah pencatatan kepada pihak ketiga baik berupa institusi maupun non-institusi
dengan jumlah sebanyak-banyaknya 412.636.600 (empat ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh
enam ribu enam ratus) saham baru yang merupakan sekitar 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal masing-masing Rp 50,(lima puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana sahamsaham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para Pemegang
Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih
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dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat
melalui Pasar Modal tersebut di atas; (viii) untuk melakukan penerbitan Waran Seri I Perseroan,
sebanyak-banyaknya 412.636.600 (empat ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam
ratus) saham baru yang merupakan sekitar 11,11% (sebelas koma satu satu persen) dari jumlah saham
ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum; (ix)
pengunduran diri Tuan Zahid Bin Abdul Rahman, selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan
kepadanya pembebasan tanggung jawab Acquit et de charge, selama menjalankan jabatannya selaku
Direktur Perseroan, selama segala tindakannya tersebut tercermin di dalam Laporan Keuangan
Perseroan; (x) pengunduran diri Tuan Muhammad Anwar Karim, Sarjana Ekonomi, selaku Direktur
Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab Acquit et de charge, selama
menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan, selama segala tindakannya tersebut tercermin di
dalam Laporan Keuangan Perseroan; (xi) pengangkatan Tuan Muhammad Anis, selaku Direktur
Perseroan yang baru; (xii) pengangkatan Tuan Wahyudi Eko Sutoro, selaku Direktur Perseroan yang
baru; (xiii) pengangkatan Tuan Edwin Jayandaru selaku Komisaris Independen Perseroan; (xiv)
pengangkatan Tuan Zahid Bin Abdul Rahman selaku Komisaris Perseroan; (xv) perubahan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang baru termasuk Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat;
(xvi) perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham kepada
masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa
Keuangan) Nomor IX.J.1. Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Nomor 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik tanggal empat belas Mei tahun dua ribu delapan
(14-05-2008), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal empat belas Maret tahun dua ribu tujuh belas
(14-03-2017), Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal delapan Desember tahun dua ribu empat belas (08-12-2014) tentang
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 034/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 035/POJK. 04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten
atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal dua puluh sembilan Desember
tahun dua ribu empat belas (29-12-2014), Nomor: 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu. Sehubungan dengan keputusankeputusan tersebut tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya menyetujui pula untuk
menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan; dan (xvii) sehubungan dengan keputusan
RUPS ini dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan kuasa kepada
Direksi dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada Orang lain yang dikuasakan untuk
menuangkan atau menyatakan kembali keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dalam bentuk akta
otentik, untuk keperluan itu berhak untuk membuat, minta dibuatkan, menandatangani akta otentik di
hadapan seorang Notaris, menghadap pejabat yang berwenang, memberikan dan menerima keteranganketerangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar dalam keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan data Perseroan, pada instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan
dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut untuk mengajukan dan menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan
lain yang diperlukan.
Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang Jasa berusaha dibidang hotel
bintang lima, hotel bintang empat, restoran, rumah minum/kafe dan event organizer.
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Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:
a.

b.

Kegiatan usaha utama:
i.

Hotel bintang lima: Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan,
makan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kategori: I Kategori/Kode minum
serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha
ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang lima
(termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya;

ii.

Hotel bintang empat: Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan,
makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh
bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai
hotel bintang empat yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya;

iii.

Restoran: Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau
seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk
umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses
pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai
restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) Kategori: I Kategori/Kode;

iv.

Rumah Minum/Kafe: Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di
sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya minuman
untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses
pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan
sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum; dan

v.

Event Organizer: Kelompok ini mencakup kegiatan event organizer yang mengorganisasikan
rangkaian acara, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi
hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan
yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Jasa event organizer adalah
penyelenggaraan sebuah acara berdasarkan pedoman kerja dan konsep acara tersebut dan
mengelolanya secara profesional. Kegiatan EO yang dicakup pada kelompok ini adalah EO
pernikahan, pesta ulang tahun dan acara sejenisnya.

Kegiatan usaha penunjang:
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan
kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk
mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat
2 di atas.

2.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2017
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang
Saham (Sirkuler) Perseroan Terbatas PT Eastparc Hotel No. 6 tanggal 5 Desember 2017, dibuat di
hadapan Bong Hendri Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam
Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor: AHU-AH.01.03-0200857 tanggal 14 Desember 2017 perihal penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar PT Eastparc Hotel, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor:
AHU-0159189.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 14 Desember 2017, serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 20 Februari 2018, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor: 222/L/2018, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai
berikut:
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1.

Para Pemegang Saham menyetujui untuk mengkonversikan piutangnya sejumlah jumlah Rp
15.686.469.500,- (lima belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh
sembilan ribu lima ratus Rupiah) tersebut ke dalam modal disetor/modal ditempatkan atau sebanyak
1.845.467 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh) lembar
saham, dengan nilai nominal Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per lembar saham atau
dengan total nilai nominal sejumlah Rp 15.686.469.500,- (lima belas milyar enam ratus delapan
puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) equivalent 1.845.467 USD (satu juta delapan ratus empat
puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh Dollar Amerika);

2.

Meningkatkan Modal disetor/ditempatkan semula Rp 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar
Rupiah) equivalent 20.000.000 USD (dua puluh juta Dollar Amerika) terbagi atas 20.000.000 (dua
puluh juta) lembar saham, menjadi Rp 185.686.469.500,- (seratus delapan puluh lima milyar enam
ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) equivalent 21.845.467 USD (dua puluh satu
juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh Dollar Amerika) terbagi atas
21.845.467 (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh)
lembar saham.

Dengan adanya perubahan tersebut, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Tn. Khalid Bin Omar Abdat
Ny. Hajjah Kaelesha Afiati
Ny. Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
Ny. Fazlina Omar Abdat
Ny. Fauziah Umar Abdat
Tn. Fauzi Omar Abdat
Tn. Ahmad Bin Abdullah Hussain Harharah
Tn. Ariff Bin Zahid
Ny. Nur’aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
Ny. Sa’diah Ali Abdat
Tn. Hussain Bin Ahmad Abdullah Harharah
Tn. Ali Bin Said Abdat
Tn. Alla’udin Bin Mohamed
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp8.500,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal
80.000.000
Rp 680.000.000.000,21.845.467
Rp 185.686.469.500,11.284.440
95.917.740.000
1.000.000
8.500.000.000
3.236.958
27.514.143.000
1.587.784
13.496.164.000
1.156.048
9.826.408.000
662.447
5.630.799.500
503.440
4.279.240.000
527.665
4.485.152.500
419.540
3.566.090.000
355.680
3.023.280.000
251.780
2.140.130.000
167.900
1.427.150.000
691.785
5.880.172.500
21.845.467
Rp 185.686.469.500,58.154.533
Rp 494.313.530.500,-

%

51,66
4,58
14,82
7,27
5,29
3,03
2,30
2,41
1,92
1,63
1,15
0,77
3,17
100%

Tahun 2018
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang
Saham (Sirkuler) Perseroan Terbatas PT Eastparc Hotel No.16 tanggal 20 Maret 2018 dibuat di hadapan
Bong Hendri Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui
peralihan saham sebagai berikut:
a.

b.

c.

Milik Tuan Khalid Bin Omar Abdat kepada Nyonya Nadiah Khalid Abdat, sejumlah 1.027.586 (satu
juta dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam) lembar saham, berdasarkan surat Hibah
Saham tanggal 05 Februari 2018;
Milik Tuan Khalid Bin Omar Abdat, kepada Tuan Helmi Khalid Abdat sejumlah 215.818 (dua ratus
lima belas ribu delapan ratus delapan belas) lembar saham, berdasarkan surat Hibah Saham
tanggal 05 Februari 2018;
Milik Tuan Khalid Bin Omar Abdat kepada Nonya Lubna Binte Ali Abdat, sejumlah 185.001 (seratus
delapan puluh lima ribu satu) lembar saham, berdasarkan surat Hibah Saham tanggal 05 Februari
2018;
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d.

e.

Milik Nyonya Fazlina Omar Abdat kepada Nona Najiha Binti Zahid, sejumlah 527.665 (lima ratus
dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham, berdasarkan surat Hibah Saham
tanggal 05 Februari 2018;
Milik Nyonya Fazlina Omar Abdat kepada Nona Farizah Binti Zahid, sejumlah 527.665 (lima ratus
dua puluh tujuh enam ratus enam puluh lima) lembar saham, berdasarkan surat Hibah Saham
tanggal 05 Februari 2018.

Maka setelah hibah saham tersebut diatas dilaksanakan sebagaimana ternyata pada 5 (lima) hibah
saham yang dbuat dibawah tangan, bermaterai cukup masing-masing tertanggal 05-02-2018 (lima
Februari dua ribu delapan belas), perubahan mana telah di laporkan dan telah disetujui Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 13-03-2018
(tiga belas Maret dua ribu delapan belas) Nomor: 554/1/PI_PB/PMA/2018, sehingga setelah pengalihan
saham tersebut terlaksana, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Tn. Khalid Bin Omar Abdat
Ny. Hajjah Kaelesha Afiati
Ny. Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
Ny. Fazlina Omar Abdat
Ny. Fauziah Umar Abdat
Tn. Fauzi Omar Abdat
Tn. Ahmad Bin Abdullah Hussain Harharah
Tn. Ariff Bin Zahid
Ny. Nur’aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
Ny. Sa’diah Ali Abdat
Tn. Hussain Bin Ahmad Abdullah Harharah
Tn. Ali Bin Said Abdat
Tn. Alla’udin Bin Mohamed
Ny. Nadiah Khalid Abdat
Tn. Helmi Khalid Abdat
Ny. Lubna Binte Ali Abdat
Nn. Najiha Binti Zahid
Nn. Farizah Binti Zahid
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp8.500,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal
80.000.000
Rp 680.000.000.000,21.845.467
Rp 185.686.469.500,9.856.035
83.776.297.500
1.000.000
8.500.000.000
3.236.958
27.514.143.000
532.454
4.525.859.000
1.156.048
9.826.408.000
662.447
5.630.799.500
503.440
4.279.240.000
527.665
4.485.152.500
419.540
3.566.090.000
355.680
3.023.280.000
251.780
2.140.130.000
167.900
1.427.150.000
691.785
5.880.172.500
1.027.586
8.734.481.000
215.818
1.834.453.000
185.001
1.572.508.500
527.665
4.485.152.500
527.665
4.485.152.500
21.845.467
Rp 185.686.469.500,58.154.533
Rp 494.313.530.500,-

%

45,12
4,58
14,82
2,44
5,29
3,03
2,30
2,42
1,92
1,62
1,15
0,77
3,17
4,70
0,99
0,84
2,42
2,42
100%

Tahun 2019
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Eastparc Hotel Nomor: 20 tanggal
04 Maret 2019, dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten, akta mana telah
mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor:
AHU-0013218.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 11 Maret 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam
Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor: AHU-AH.01.03-0140341 tanggal 11 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan
data Perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0140339 tanggal 11 Maret 2019 perihal penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
Nomor: AHU-0040256.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 11 Maret 2019 (selanjutnya disebut “Akta No. 20
tanggal 04 Maret 2019”).
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Berdasarkan struktur permodalan tersebut, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Tn. Khalid Bin Omar Abdat
Ny. Hajjah Kaelesha Afiati
Ny. Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
Ny. Fazlina Omar Abdat
Ny. Fauziah Umar Abdat
Tn. Fauzi Omar Abdat
Tn. Ahmad Bin Abdullah Hussain Harharah
Tn. Ariff Bin Zahid
Ny. Nur’aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
Ny. Sa’diah Ali Abdat
Tn. Hussain Bin Ahmad Abdullah Harharah
Tn. Ali Bin Said Abdat
Tn. Alla’udin Bin Mohamed
Ny. Nadiah Khalid Abdat
Tn. Helmi Khalid Abdat
Ny. Lubna Binte Ali Abdat
Nn. Najiha Binti Zahid
Nn. Farizah Binti Zahid
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp50,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal
13.600.000.000
Rp 680.000.000.000,3.713.729.390
Rp 185.686.469.500,1.675.525.950
83.776.297.500
170.000.000
8.500.000.000
550.282.860
27.514.143.000
90.517.180
4.525.859.000
196.528.160
9.826.408.000
112.615.990
5.630.799.500
85.584.800
4.279.240.00
89.703.050
4.485.152.500
71.321.800
3.566.090.000
60.465.600
3.023.280.000
42.802.600
2.140.130.000
28.543.000
1.427.150.000
117.603.450
5.880.172.500
174.689.620
8.734.481.000
36.689.060
1.834.453.000
31.450.170
1.572.508.500
89.703.050
4.485.152.500
89.703.050
4.485.152.500
3.713.729.390
Rp 185.686.469.500,9.886.270.610
Rp 494.313.530.500,-

%

45,12
4,58
14,82
2,44
5,29
3,03
2,30
2,42
1,92
1,62
1,15
0,77
3,17
4,70
0,99
0,84
2,42
2,42
100%

Hingga saat ini tidak terdapat perbuahan kepemilikan saham Perseroan selain yang telah disebutkan
di atas.
3.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat
berdasarkan Akta No. 20, tanggal 04 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., Notaris
di Provinsi Banten. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut ini :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

: Faisal Abdullah Abdat
: Zahid bin Abdul Rahman
: Edwin Jayandaru

Direksi
Direktur Utama
Direktur Operasional
Direktur Keuangan
Direktur Pemasaran

:
:
:
:

Khalid bin Omar Abdat
Helmi Khalid Abdat
Muhammad Anis
Wahyudi Eko Sutoro

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi adalah selama 5 (lima) tahun.
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Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan:
Dewan Komisaris

Faisel Bin Abdullah Abdat
Presiden Komisaris
Warga Negara Singapura, 59 tahun, memperoleh gelar Diploma Teknik Kelautan
dari Singapore Polytechnic pada tahun 1980.
Beliau pernah menjabat sebagai Direktur pada Datco Design Pte Ltd pada tahun
1983 – 2001. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur pada Butik Jelita
Pte Ltd pada tahun 2003 – 2010, sebagai Direktur pada Spa Jelita Pte Ltd pada
tahun 2003 – 2010, sebagai Direktur pada Abdat Properties Pte Ltd pada tahun
2006 – 2010, sebagai Komisaris pada Perseroan pada tahun 2011 – 2019, dan
sebagai Komisaris Utama Perseroan mulai tahun 2019 hingga saat ini.

Zahid bin Abdul Rahman
Komisaris
Warga Negara Malaysia, 57 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari
University Technology Malaysia jurusan Teknik Elektro pada tahun 1984.
Beliau pernah menjabat sebagai R&D Engineer pada Motorola (Pulau Pinang)
pada tahun 1984 – 1988, sebagai Project Engineer pada Thomson (Johor) pada
tahun 1988 – 1991, sebagai Assistant Manager pada Thomson (Singapura) pada
tahun 1991 – 1998, sebagai Senior Project Manager pada Motorola (Penang)
pada tahun 1998 – 2008, sebagai Senior Project Director pada Mimos (Kuala
Lumpur) pada tahun 2008 – 2016, dan sebagai Komisaris pada Perseroan sejak
tahun 2019 hingga saat ini.

Edwin Jayandaru
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari
Universitas Diponegoro pada tahun 1997.
Beliau pernah menjabat sebagai Operational & Dealer Manager pada PT
Danamon Sekuritas pada tahun 1998 – 2002, sebagai Operational Director pada
PT Clemont Sekuritas Indonesia pada tahun 2002 – 2007, sebagai Area Manager
pada PT Trimegah Sekuritas pada tahun 2007 – 2011, sebagai Area Manager
pada PT UOB Kay Hian Sekuritas pada tahun 2011 – 2015, sebagai Founder dan
Direktur pada PT Media Pangan Kreatif Indonesia pada tahun 2015 hingga saat
ini, sebagai Founder pada Archipelago Advisa Investment (Independent Market
Capital Consultant) pada tahun 2015 hingga saat ini, dan sebagai Komisaris
Independen pada Perseroan sejak tahun 2019.

55

Direksi
Khalid bin Omar Abdat
Presiden Direktur
Warga Negara Singapura, 58 tahun, memperoleh gelar Diploma Teknik jurusan
Teknik Mesin dari Singapore Polytechnic pada tahun 1980.
Beliau pernah menjabat sebagai Direktur pada Empire Creations pada tahun
1986 – 1988, sebagai Direktur pada Bella Interiors pada tahun 1990 - 2001,
sebagai Direktur pada Butik Jelita Pte Ltd pada tahun 2003 – 2010, sebagai
Direktur pada Spa Jelita Pte Ltd pada tahun 2003 – 2010, sebagai Direktur pada
Abdat Properties Pte Ltd pada tahun 2006 – 2010, dan menjabat sebagai Direktur
Utama pada Perseroan sejak tahun 2011 hingga saat ini.

Helmi Khalid Abdat
Direktur Operasional
Warga Negara Singapura, 30 tahun, memperoleh pendidikan O Level di
Cambridge Singapura pada tahun 2005.
Beliau pernah menjabat sebagai Direktur pada Butik Jelita Pte Ltd pada tahun
2010 – 2013, sebagai Direktur pada Spa Jelita Pte Ltd pada tahun 2010 – 2013,
sebagai Direktur Tidak Terafiliasi pada Perseroan pada tahun 2013 – 2014, sebagai
Direktur Operasional Perseroan pada tahun 2014 hingga sekarang, juga ditunjuk
sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2019 hingga saat ini.

Muhammad Anis
Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia, 43 tahun, memperoleh gelar Diploma Akuntansi dari
Universitas Indonesia pada tahun 2000.
Beliau pernah menjabat sebagai Account Manager pada PT Medcom Cipta
Kreasi pada tahun 2000 – 2001, sebagai Finance Manager pada PT Kirana
Media Kreativisia pada tahun 2001 – 2007, sebagai Operation Manager pada
PT Kabare Jogja Production pada tahun 2007 – 2017, sebagai Direktur Keuangan
pada Perseroan pada tahun 2019 hingga saat ini.

Wahyudi Eko Sutoro
Direktur Pemasaran
Warga Negara Indonesia, 44 tahun, memperoleh gelar Diploma Pariwisata dari
Ambarrukmo Palace Tourism Academy pada tahun 1995.
Beliau pernah menjabat sebagai Building Manager pada UPH Lippo Karawaci
(managed by PT Aryadhuta Hotel) pada tahun 2005 – 2007, sebagai Assistant
Food & Beverage Manager pada Losari Coffee Plantation Magelang pada
tahun 2007 – 2008, sebagai Food & Beverage Manager pada Sheraton Mustika
Yogyakarta Resort & Spa (Managed by Starwood Hotels) pada tahun 2008 –
2013, sebagai Direktur Food & Beverage pada Perseroan pada tahun 2013 –
2014, sebagai Executive Assistant Manager pada Perseroan pada tahun 2014
– 2015, sebagai General Manager pada Perseroan sejak tahun 2015 hingga
sekarang, dan sebagai Direktur Pemasaran pada Perseroan pada tahun 2019
hingga sekarang.
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4.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan
pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan
penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite
Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.
Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:
•
•
•
•
•

Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan
Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik
Peningkatan manajemen risiko
Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang
sangat dinamis
Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan

Dewan Komisaris
Untuk kedepannya, Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali
dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014.
Belum terdapat pelaksanaan tugas Komisaris Independen selama tahun buku 2018, hal ini dikarenakan
pengangkatan Komisaris Independen berlaku efektif pada tanggal 4 Maret 2019.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan sehari-hari.
Mengawasi pelaksanaan rencana kerja Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil kinerja Direksi selama melakukan tindakan
pengurusan Perseroan.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan Tata Kelola
Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada
setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan Perseroan kepada seluruh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Memastikan Direksi telah menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi dari Unit Audit Internal,
Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya.
Meminta penjelasan dari Direksi baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas
Dewan Komisaris.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan
mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas
dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UUPT”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember
2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik(“POJK No. 33/2014”) dan
peraturan-peraturan terkait lainnya.
Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja
berakhir.
Direksi
Pada tahun 2018, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali. Untuk
kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014.
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Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:
1)
2)
3)

Menjalankan fungsi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan;
Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan.
Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan
Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau
piha-pihak terkait lainnya.
5) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance)
dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
6) Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan.
7) Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor
Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada
Dewan Komisaris.
8) Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya.
9) Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan
informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh
Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya.
10) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
12) Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku
organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan
UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.
Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan Surat No. 0001/PT.EPH.TBK/SK/III/2019 pada tanggal 5 Maret 2019, Perseroan
mengangkat Helmi Khalid Abdat sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung
jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar
Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan
masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris
dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan
Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
Sekretaris Perusahaan
PT Eastparc Hotel Tbk
Alamat:
Jl. Kapas No.1 RT 03 RW 01
Caturtunggal, Depok, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon: (0274) 493 2000
Email: corp.secretary@eastparchotel.com
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Komite Audit
Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23
Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya
disebut “POJK No. 55/2015”), dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit
Perseroan berdasarkan Surat No. 0002/PT.EPH.TBK/SK/III/2019 tertanggal 5 Maret 2019, dengan
susunan anggota sebagai berikut ini :
Ketua
Anggota
Anggota

: Edwin Jayandaru
: Firmansyah, CA, BKP, CPA
: Feroza Rantu

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 5 Maret 2019.
Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada
publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait
dengan informasi keuangan Perseroan.
Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan
akuntan atas jasa yang diberikannya.
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang
didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
Melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektifitas akuntan publik.
Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik
untuk memastikan semua risiko.
Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh
Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan.
Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
Melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau
adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut
dapat dilakukan sendiri oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit
dengan biaya ditanggung oleh Perseroan; dan
Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
setelah selesainya laporan hasil penelahaan yang dilakukan oleh Komite Audit.

Untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu)
tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23
Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Masa tugas anggota komite audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan
Dewan Komisaris Perseroan.
Unit Audit Internal
Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK ) Nomor 56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Mirzawati D.
Noor, terhitung mulai 5 Maret 2019 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, berdasarkan Surat No. 0004/PT/
EPH/TBK/SK/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.
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1.
2.
3.

Ketua
Anggota
Anggota

: Mirzawati D. Noor
: Riza M. Hamdi
: F.X. Agus Indarto

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai
dengan kebijakan Perseroan.
Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi,
operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada
semua tingkat manajemen.
Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur,
Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan.
Bekerjasama dengan Komite Audit dan/atau Auditor Eksternal untuk pelaksanaan kegiatan audit.
Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting
dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan,
dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur
pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga
dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa
melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip –
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.
Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari
masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.
Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi, namun fungsi nominasi dan
remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota
Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.34/2014 dijalankan oleh Komite Nominasi
dan Remunerasi. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham.
Manajemen Risiko
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan
dalam Bab VI Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan
tersebut, maka secara umum Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:
1.

Risiko atas intervensi pemerintah dalam bentuk perubahan regulasi pada periode tertentu
Untuk meminimalisir risiko atas intervensi pemerintah dalam bentuk perubahan regulasi, Perseroan
melakukan diversifikasi produk sehingga
•
Menjangkau segmentasi lain di luar instansi pemerintahan, travel agent ataupun wedding
organizer
•
Memaksimalkan media sosial sebagai alat pasaran
•
Menyediakan fasilitas MICE yang lengkap dan memadai untuk segmentasi yang disasar

60

2.

Risiko persaingan usaha
Untuk meminimalisir risiko persaingan usaha, berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh
Perseroan :
•
Ekspansi hotel untuk menjangkau seluruh segmentasi pasar
•
Dengan fasilitas yang lengkap memberikan harga yang cukup bersaing dengan hotel-hotel
yang setaraf di Yogyakarta
•
Mengusung konsep muslim friendly yang belum banyak dimiliki hotel-hotel khususnya di
Yogyakarta
•
Menjadi hotel pilihan keluarga dengan fasilitas kolam renang dengan water slide, mini kebun
binatang dan area bermain anak indoor maupun outdoor

3.

Risiko permodalan
Untuk meminimalisir risiko ini, Perseroan memanfaatkan sumber internal dari pendapatan
operasional Perseroan, sedangkan untuk sumber eksternal, dapat bersumber dari utang bank atau
pasar modal yaitu penawaran umum terbatas.

4.

Risiko kelangkaan sumber daya
Untuk meminimalisir risiko ini, Perseroan berupaya untuk melaksanakan diversifikasi bahan material
dengan tingkat ekuivalen kualitas yang sama, guna untuk pembangunan dan pengembangan
proyek-proyek Perseroan.

5.

Risiko Wabah Penyakit
Untuk meminimalisir risiko berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan sss
•
Medical check up sbg salah satu tes masuk sebagai karyawan, rectal soal 6 bulan sekali untuk
karyawan yg berhubungan dengan food & beverage

6.

Risiko Lingkungan
Untuk meminimalisir risiko berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan
•
Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan nasional, agar mereka
memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan
perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional.
•
Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam
proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan
membuat sebuah keputusan mengenai perubahan, memberikan kesempatan kepada para
pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan
menciptakan arus informasi yang berjalan lancer dari bawah ke atas.
•
Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang dewasa, hingga anakanak, sejak pelajaran baca tulis, hingga ketrampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat.

7.

Risiko Polis Asuransi Tidak mencukupi Potensi Kerugian yang Terjadi
Untuk meminimalisir risiko berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan
•
Memiliki sistem keamanan untuk mencegah bencana atau kerusakan yang mungkin terjadi

8.

Risiko Sosial, Politik, dan Keamanan
Untuk meminimalisir risiko kondisi sosial, politik, dan keamanan, berikut adalah beberapa hal yang
dilakukan oleh Perseroan :
•
Memberikan informasi terbaru kepada tamu mengenai status gunung merapi
•
Safety briefing dari security department untuk mengantisipasi jika terjadi adanya gangguan
seperti ancaman terorisme
•
Menargetkan wisatawan yang berdomisili di sekitar Yogyakarta agar tidak terpengaruh dengan
harga maskapai
•
Memiliki fasilitas MICE yang lengkap bagi perjalanan bisnis dari berbagai daerah
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9.

Risiko Perekonomian Makro dan Global
Untuk meminimalisir risiko perekonomian dunia, berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh
Perseroan :
•
Meluaskan segmentasi pasar yang tidak hanya terpusat pada wisatawan asing tetapi juga
fokus pada wisatawan lokal
•
Meluaskan pasar internasional sehingga tidak tergantung hanya pada wisatawan asing
beberapa negara saja

10. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing
Untuk meminimalisir risiko berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan
•
Melakukan inventarisasi terhadap mata uang asing
•
Pagari Risikonya Dengan Derivatif
11. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
Perseroan melakukan Good Corporate Governance serta mempunyai tim legal yang berkompeten
dibidangnya yang dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (compliance) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah
12. Risiko Likuiditas
Perseroan menata risiko likuiditas dengan cara menjaga cadangan fasilitas pinjaman agar tetap
memadai dengan cukup, dengan senantiasa memonitor arus kas prakiraan dan aktual serta
menyelaraskan profil jatuh tempo aset dengan liabilitas keuangan. Manajemen kunci Perseroan
memiliki kewajiban untuk memitigasi risiko likuiditas dengan membentuk manajemen risiko likuiditas
yang sesuai dengan manajemen Perseroan, pendanaan dan persyaratan manajemen likuiditas.
13. Risiko terhadap Kewajiban dari Tuntutan Hukum Pihak Ketiga
Perseroan melakukan Good Corporate Governance serta mempunyai tim legal yang berkompeten
dibidangnya yang dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (compliance) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah
14. Risiko Perubahan Peraturan
Perseroan melakukan Good Corporate Governance serta mempunyai tim legal yang berkompeten
dibidangnya yang dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (compliance) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah
15. Risiko kegagalan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
industrinya
Perseroan melakukan Good Corporate Governance serta mempunyai tim legal yang berkompeten
dibidangnya yang dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (compliance) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5.

SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan sangat penting atas keberhasilan Perseroan
dalam menjalankan usahanya. Oleh karenanya, Perseroan selalu memperhatikan pengembangan dan
kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan karyawan dan pelayanan kesejahteraan.
Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 41 orang karyawan tetap dan 166 orang karyawan
kontrak. Seluruh karyawan Perseroan sampai dengan tingkat manajerial merupakan WNI dan Perseroan
tidak mempekerjakan tenaga kerja asing sampai dengan tingkat tersebut, kecuali untuk jabatan Direksi
yang diduduki oleh 3 (tiga) orang Warga Negara Asing.
Komposisi Karyawan
Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan per tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.
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Komposisi Karyawan Menurut Jabatan
Keterangan

31 Desember
2017

2018

Direktur
Manager
Supervisor
Staf
Non staf
Jumlah

4
22
48
133
207

2016
5
21
36
141
203

6
24
31
141
202

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan
Keterangan

31 Desember
2017

2018

> S-1
S-1
Diploma
SMA
SMP
SD
Jumlah

1
21
71
110
4
207

2016
24
51
126
2
203

8
42
152
202

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja
Keterangan

31 Desember
2017

2018

Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Jumlah

41
166
207

2016
50
153
203

6
196
202

2017
1
11
41
150
203

2016
1
10
86
105
202

2017
203
203

2016
202
202

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Keterangan
> 55 tahun
46 s/d 55 tahun
31 s/d 55 tahun
s/d 30 tahun
Jumlah

31 Desember
2018
2
11
50
144
207

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja
Keterangan
Yogyakarta
Jumlah

31 Desember
2018
207
207

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dibidangnya.
Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan internal yang telah disahkan Dinas Ketenagakerjaan
Pemerintah Kabupaten Sleman. Peraturan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya
telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta
suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya
dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.
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Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan
saham Perseroan, termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan
oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang
dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara
Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja, namun demikian seluruh peraturan berlandaskan
Peraturan Perusahaan internal yang berlaku.
Sarana Kesejahteraan
Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian penting
dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam
rangka peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, Perseroan menyediakan berbagai macam
bentuk tunjangan dan fasilitas, diantaranya adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Upah untuk seluruh pegawai telah memenuhi standar UMP 2019
BPJS Kesehatan untuk pemeliharaan kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi JK, JKK, JHT & JP
Tunjangan transportasi bagi seluruh karyawan
Tunjangan komunikasi bagi sebagian karyawan (menyesuaikan dengan fungsi dan jabatan)
Kantin karyawan dengan makanan prasmanan
Musholla Karyawan
Area parkir indoor
Loker, Toilet dan Ruang Mandi

6.

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:
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7.

PERIZINAN

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa ijin operasional:
No.
1.
2.

3.
4.

Nama Perizinan/
Pendaftaran
Surat Pernyataan
Domisili Perusahaan
Tanda Daftar
Perusahaan

Nomor Pokok Wajib
Pajak
Surat Keterangan
Terdaftar

5.

Surat Pengukuhan
Kena Pajak

6.

Angka Pengenal
Importir – Produsen
(API-P)
Nomor Induk
Berusaha (NIB)

7.

No. Perizinan /Pendaftaran dan
Tanggal Dikeluarkan
Agd: 12/Ds.Ct/Kesej/I/2018 tanggal
8 Januari 2018
Nomor: 120215502719 tanggal 17
November 2017

Pihak Yang
Mengeluarkan
Pemerintah Desa Catur
Tunggal
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan
Terpadu selaku Kepala
Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kabupaten
Sleman
31.425.190.1-542.000 tanggal 08
Kantor Pelayanan Pajak
Februari 2012
Pratama Sleman
Nomor: S-6040KT/WPJ.23/
Kantor Pelayanan Pajak
KP.0103/2019 tanggal 1 April 2019 Pratama Yogyakarta
(telah terdaftar pada Administrasi
Perpajakan terhitung sejak tanggal
23 Februari 2012)
Nomor: PEM-04199/WPJ.23/
Kantor Pelayanan Pajak
KP.0103/2013 tanggal 09
Pratama Sleman
Desember 2013
Nomor: 120414186-B tanggal 2
Menteri Perdagangan
Maret 2018
Nomor: 9120207292588 tanggal
28 Februari 2019

Wajib Lapor
Ketenagakerjaan

9.

Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan
Permukiman
Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Kabupaten Sleman
Surat izin lingkungan Nomor: 660/630 tanggal 10 Oktober Kantor Lingkungan Hidup
hidup
2014
Pemerintah Kabupaten
Sleman
Lembar Pengesahan Nomor: 660.2/029/2012 tanggal 25 Kantor Lingkungan Hidup
Mei 2012
Pemerintah Kabupaten
Hasil Evaluasi
Sleman
Teknis Pengelolaan
Lingkungan
Rekomendasi atas
Nomor: 660/339 tanggal 25 Mei
Kantor Lingkungan Hidup
UKL-UPL
2012
Pemerintah Kabupaten
Sleman
Rekomendasi
Nomor: HK 0601-Ag/ 1480 tanggal Direktorat Jendral
Teknis Pembuangan 27 Desember 2017
Sumber Daya Air Balai
Overflow Air Limbah
Besar Wilayah Sungai
Srayu-Opak
Nomor: 660.5/015/IPLB3/2016
Badan Lingkungan Hidup
Izin Pengelolaan
tanggal 3 Agustus 2016
Kabupaten Sleman
Limbah Bahan
Berbahaya dan
Beracun
Sertifikat Tanda
Nomor: 503/001797.19.17/0033.1/ Pemerintah Kabupaten
Daftar Usaha
HB/TDUP/2017 tanggal 03 April
Sleman
Pariwisata
2017

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

Izin Instalasi Listrik

18.

Izin Lift Penumpang

Nomor: 560/091/Kep.Din/III/2014
tanggal 28 Maret 2014
Nomor: 560/0054/KepDin/II/2014
tanggal 28 Februari 2014
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PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel

Jangka Waktu
Perizinan

berlaku sampai
dengan tanggal
17 November
2022.

PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel

PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel

5 tahun

Pemerintah Indonesia c.q. PT Eastparc
Lembaga Pengelola dan
Hotel
Penyelenggara Sistem
Online Single Submission
(OSS)
Dinas Ketenagakerjaan
PT Eastparc
dan Transmigrasi
Hotel

8.

10.

Nomor Pendaftaran:
55281.55111.20190122.0-001
tanggal 22 Februari 2019
Sertifikat Laik Fungsi Nomor: 640/4797/06/
SLF/60.62.73/2018 tanggal 3
Oktober 2018
Izin Mendirikan
Nomor: 01.01.1609.IMB/KPTS/
Bangunan
Taba/0/2012, tanggal 28 Juni 2012

Pemilik Izin

PT Eastparc
Hotel

5 tahun sejak
tanggal 3
Oktober 2018

PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel

Hotel
Eastparc
PT Eastparc
Hotel

PT Eastparc
Hotel

5 tahun sejak
tanggal 3
Agustus 2016

PT Eastparc 3 tahun terhitung
Hotel
sejak tanggal
diterbitkannya
keputusan ini
Dinas Tenaga Kerja dan
PT Eastparc
Sosial Kabupaten Sleman
Hotel
Dinas Tenaga Kerja dan
PT Eastparc
Sosial Kabupaten Sleman
Hotel

19.

Nama Perizinan/
Pendaftaran
Izin Lift Penumpang

20.

Izin Lift Penumpang

22.

Izin Lift Penumpang

23.

Izin Lift Penumpang

24.

Izin Lift Penumpang

25.

Izin Lift Penumpang

26.

Izin Lift Penumpang

27.

Izin Instalasi
Penyalur Petir
Izin Pemakaian
Motor Diesel/ Genset
Izin Pemakaian
Motor Diesel/ Genset
Izin Pemakaian
Motor Diesel/ Genset
Izin Pemakaian Ketel
Uap

No.

28.
29.
30.
31.

32.

Izin Pemakaian Ketel
Uap

33.

Tanda Izin Gangguan

34.

Sertipikat Izin
Gangguan

35.

Izin Peruntukan
Tanah
Izin Peruntukan
Tanah

36.

37.

Izin Rekomendasi
Lalu-Lintas

38.

Izin Mutu Baku Air

39.

Izin Mutu Baku Air
Surat Hasil
Pengujian Air Limbah
(outlet)

40.

Izin Mutu Baku Air

41.

Izin Ketinggian
bangunan

42.

Izin Rencana Tata
Ruang

No. Perizinan /Pendaftaran dan
Tanggal Dikeluarkan
Nomor: 560/0055/Kep Din/II/2014
tanggal 28 Februari 2014
Nomor: 560/0056/Kep Din/II/2014
tanggal 28 Februari 2014
Nomor: 560/0057/Kep Din/II/2014
tanggal 28 Februari 2014
Nomor: 560/0058/Kep Din/II/2014
tanggal 28 Februari 2014

Pihak Yang
Mengeluarkan
Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kabupaten Sleman
Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kabupaten Sleman
Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kabupaten Sleman
Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kabupaten Sleman
Ibukota Jakarta
Nomor: 560/0059/Kep Din/II/2014 Dinas Tenaga Kerja dan
tanggal 28 Februari 2014
Sosial Kabupaten Sleman
Nomor: 560/0060/Kep Din/II/2014 Dinas Tenaga Kerja dan
tanggal 28 Februari 2014
Sosial Kabupaten Sleman
Nomor: 560/0061/Kep Din/II/2014 Dinas Tenaga Kerja dan
tanggal 28 Februari 2014
Sosial Kabupaten Sleman
Nomor: 560/376/Kep.Din/XII/2012 Dinas Tenaga Kerja dan
tanggal 21 Desember 2012
Sosial Kabupaten Sleman
Nomor 560/0130/Kep. Din/IV/2013 Dinas Tenaga Kerja dan
tanggal 15 April 2013
Sosial Kabupaten Sleman
Nomor 560/0131/Kep. Din/IV/2013 Dinas Tenaga Kerja dan
tanggal 15 April 2013
Sosial Kabupaten Sleman
Nomor 560/0130/Kep. Din/IV/2013 Dinas Tenaga Kerja dan
tanggal 15 April 2013
Sosial Kabupaten Sleman
Sleman Nomor: 506/0076/Kep.
Dinas Ketenagakerjaan
Din/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 Sosial Kabupaten Sleman
tentang
Sleman Nomor: 506/0077/Kep.
Dinas Ketenagakerjaan
Din/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 Sosial Kabupaten Sleman
tentang
Nomor 0720/0596.KG/2012
Dinas Perizinan Kota
3580.26/12 tanggal 15 Mei 2012
Yogyakarta
Nomor: 503/009668.68.13/
Kantor Pelayanan
HO/2013
Perizinan
Tanggal 03 April 2011
Nomor 25.IPT/Kop.KDH/A/2012
Bupati Sleman
tanggal 30 Januari 2012
Nomor: 503/012219.04.14/ 0015.
Bupati Sleman
Bpt/ IPT/2016
tanggal 2 Febuari 2016
Nomor:B/986/VII/2012/Ditlantas
Direktorat Lalu Lintas
tanggal 27 Juli 2012
Indonesia, Daerah
Istimewa Yogyakarta
Nomor: 05/KPTS/SIP/SDAEMDinas Sumber Daya
ESDM/VI/2012
Air Energi dan Mineral
tanggal 29 Juni 2012
Kabupaten Sleman
Nomor 0011.5/ BPIPBPJK/A/I/2018 Balai Pengujian,
tanggal 15 Januari 2018
Informasi Pemukiman
dan Bangunan dan
Pengembangan Jasa
Konstruksi (Balai
PIPBPJK)
Nomor: 605/ 955/ KP2TSP/ 2016
Kantor Pelayanan
tanggal 28 Maret 2016
Perijinan Terpadu Satu
Pintu Daerah Istimewa
Yogyakarta
Nomor B/786-11/08/01/Adi
Pendidikan Angkatan
tanggal 8 Nopember 2011 dan
Udara Landasan Udara
Perpanjangan Rekomendasi Hotel Adi Sucipto
Eastparc Nomor: B/355-11/08/01/
Adi tanggal 22 April 2019
Nomor: 1.02.54.RTB/KPTS/
Dinas Pekerjaan Umum
Toba/D/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan Perumahan
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Pemilik Izin

Jangka Waktu
Perizinan

PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
Eastparc
Hotel
Yogyakarta
Eastparc
Hotel
Yogyakarta
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel

PT Eastparc
Hotel
PT Eastparc
Hotel

PT Eastparc
3 Tahun sejak
Hotel
tanggal 28 Maret
2016
PT Eastparc
Hotel

PT Eastparc
Hotel

5 tahun sejak
tanggal 22 April
2019

No.
43.

44.

45.

46.

47.

Nama Perizinan/
Pendaftaran
Pengesahan Analisis
Dampak Lalu Lintas
(Andalin)
Pendaftaran
Penanaman Modal

Tanda Daftar
Usaha Penyediaan
Akomodasi
Penanaman Modal
Asing
Sertifikat Klasifikasi

No. Perizinan /Pendaftaran dan
Tanggal Dikeluarkan
Nomor 551/0970/15 tanggal 30
Oktober 2015
Nomor 2504/1/PPM/I/PMA/2011
tanggal 16 September 2011

Pihak Yang
Mengeluarkan
Dinas Perhubungan
Komunikasi dan
Informatika
Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Nomor: 010000172017 tanggal 1
November 2017

Perhimpunan Hotel & Nomor Keanggotaan 001-H/
Restoran Indonesia
BPC PHRI-Sleman/2014, bulan
Februari 2019

Perhimpunan Hotel &
Restoran Indonesia
Wilayah Sleman

Eastparc
Yogyakarta
Hotel

Tanah yang dimiliki:

2

B.
No
1.

2.

Luas
Letak
Tanah (m2)
SHGB No. 01675
9.813
Desa
Catur
tunggal,
Kecamatan
Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta
SHGB No. 01958
643
Desa
Caturtunggal,
Kecamatan
Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta
No Sertipikat

PT Eastparc
Hotel

PT Eastparc
Hotel

A.

1

PT Eastparc
Hotel

Lembaga Sertifikasi
Usaha Adi Karya Wisata

KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Jangka Waktu
Perizinan

PT Eastparc
Hotel

Beberapa kali terjadi perubahan
data Perseroan, sebagaimana
terakhir kali diubah dengan:
Perubahan Pendaftaran
Penanaman Modal Asing Nomor:
554/1/PI_PB/PMA/2018 tanggal 13
Maret 2018
Nomor: 1728/1/IU/PMA/2014
Badan Koordinasi
tanggal 18 November 2014
Penanaman Modal

8.

No

Pemilik Izin

3 (tiga) tahun
terhitung
sejak tanggal
pembaharuan
pendaftaran
sampai dengan
tahun 2021

Tercatat Atas
Jangka Waktu
Keterangan
Nama
PT Eastparc Hotel Dari tanggal 12 Juni
Berkedudukan
di 2012 sampai dengan
Kota Yogyakarta
29 Mei 2042
PT Eastparc Hotel Dari tanggal 10 Mei
berkedudukan
di 2016 sampai dengan
Kabupaten Sleman 15 April 2046

Tanah-Tanah Yang Sedang Dalam Proses Pengalihan Kepemilikan
No
Sertipikat
Sertipikat
Hak Milik
(“SHM”)
No. 11272
SHM
No. 11273

Luas
Letak
Tanah (m2)
605
Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta
605
Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Tercatat
Atas Nama
Nyonya
Anny
Suryani
Nyonya
Anny
Suryani
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Jangka
Waktu

Keterangan
Perikatan jual beli atas tanah SHM
No. 11272 dan SHM No. 11273
didasarkan
pada
Salinan
Akta
Pelunasan Pembayaran No. 17 tanggal
19 Desember 2018, yang dibuat di
hadapan Thomas Santoso Widjaya
Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta,
yang menyatakan bahwa atas tanah
tersebut telah dilakukan pembayaran
lunas, sebagaimana diperkuat pula
dengan Surat Keterangan Notaris Thomas
Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Nomor
22/NOT/KET/2019 tanggal 19 Maret
2019, dan saat ini sedang dalam proses
balik nama ke atas nama Perseroan
berdasarkan Surat Keterangan Notaris
Thomas Santoso Widjaya Gunawan,
S.H., Nomor 46/NOT/KET/V/2019 tanggal
24 Mei 2019.

No
3.

No
Sertipikat
SHM
No. 11779

Tercatat
Atas Nama
Tuan Rafiq
Muhdan
Siregar

Luas
Letak
Tanah (m2)
569
Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta

4

SHM
No. 08671

571

5

SHM
No. 10665

559

Jangka
Waktu

Tuan Raden
Desa Caturtunggal,
Mochamad
Kecamatan Depok,
Rosydi
Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta
Tuan Raden
Desa Caturtunggal,
Mochamad
Kecamatan Depok,
Rosydi
Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Keterangan
Perikatan jual beli atas tanah SHM No.
11779 didasarkan pada Akta Perjanjian
Pelunasan No. 31 tanggal 19 Desember
2018, yang dibuat di hadapan Bong Hendri
Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta, yang
menyatakan bahwa atas tanah tersebut
telah dilakukan pembayaran lunas,
sebagaimana diperkuat pula dengan Surat
Keterangan Notaris Bong Hendri Susanto
S.H., Nomor 30/III/NOT/HS/2019 tanggal
20 Maret 2019, , dan sedang dalam proses
balik nama ke atas nama Perseroan
berdasarkan Surat Keterangan Notaris
Bong Hendri Susanto, S.H., Nomor 65/V/
NOT/HS/2019 tanggal 24 Mei 2019.
Sedang dilakukan Pengikatan Jual
Beli berdasarkan Akta Perikatan Jual
Beli No. 5 tanggal 15 September 2018
sebagaimana diubah dengan Akta
Addendum Perikatan Jual Beli No. 30
tanggal 22 Februari 2019, yang keduanya
dibuat di hadapan Bong Hendri Susanto,
S.H., Notaris di Yogyakarta.

C. Kendaraan Bermotor:
No.
1
2
3
4
5.
6.

Merk /Tipe
Suzuki ST150 Pick Up
Daihatsu S402RP-PMRFJJ KJ
Daihatsu S401RV-BMREJJ-HF (Blind Van)
Toyota All New Innova 2.4 V M/T Diesel
Toyota Vellfire ZG 2.4 A/T
Toyota Vellfire Z 2.4 A/T

Tahun
2011
2017
2017
2016
2014
2012

No. Polisi
AB 9742 HH
AB 8410 FU
AB 8411 FU
AB 1542 HY
AB 1542 HX
AB 1541 HX

No. BPKB
I-04121429
N-08488918
N-08488918
N-02698514
N-10692576
N-10692577

Tercatat atas nama
PT Eastparc Hotel
PT Eastparc Hotel
PT Eastparc Hotel
PT Eastparc Hotel
PT Eastparc Hotel
PT Eastparc Hotel

D. Hak Kekayaan Intelektual
Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki merek yang telah terdaftar di Direktorat
Jendral Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:
a.

Sesuai dengan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis
(yang bertindak atas nama) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur
Jenderal Kekayaan Intelektual. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memberikan hak
Merek kepada:
Nama dan alamat
Pemilik Merek

:

PT EASTPARC HOTEL
Jl. Kapas No.1 RT 03 RW 01
Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal Penerimaan

:

09 Oktober 2012

Nomor Pendaftaran

:

IDM000467042

Etiket Merek

:

Eastparchotel

Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak
tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022, dan jangka waktu perlindungan itu
dapat diperpanjang (Pasal 28).
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Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan
dari sertifikat ini.
Nomor Permohonan

:

J222012048314

Tanggal Pengajuan

:

09 Oktober 2012

Tanggal Penerimaan

:

09 Oktober 2012

Kelas Barang/Jasa
(NCL 9)

:

43

Uraian Warna

:

Hitam

Nama dan Alamat Pemilik Merek

:

Jl. Kapas No.1 RT 03 RW 01
Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Arti Bahasa/huruf/angka asing dalam :
contoh Merek
b.

Eastparc: Hanya suatu penamaan

Sesuai dengan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis
(yang bertindak atas nama) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur
Jenderal Kekayaan Intelektual. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memberikan hak
Merek kepada:
Nama dan alamat
Pemilik Merek

:

PT EASTPARC HOTEL
Jl. Kapas No.1 RT 03 RW 01
Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal Penerimaan

:

08 Oktober 2013

Nomor Pendaftaran

:

IDM000510726

Etiket Merek

:

Eastparc

Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak
tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023, dan jangka waktu perlindungan itu
dapat diperpanjang (Pasal 28).
Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan
dari sertifikat ini.
Nomor Permohonan

:

J222013047659

Tanggal Pengajuan

:

08 Oktober 2013

Tanggal Penerimaan

:

08 Oktober 2013

Kelas Barang/Jasa
(NCL 9)

:

43

Uraian Warna

:

Abu-abu, merah

Nama dan Alamat Pemilik Merek

:

Jl. Kapas No.1 RT 03 RW 01
Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Arti Bahasa/huruf/angka asing dalam :
contoh Merek

Eastparc: Hanya suatu penamaan
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E.

Alat-Alat Berat

Perseroan memiliki aset berupa alat-alat berat, yaitu sebagai berikut:
No.
Alat Berat
1. Motor Diesel/Genset

2.
3.
4.

F.

Keterangan
Merek Cummins/DY 440C, No. Seri X12
H352617, Daya, 500 kVA, Frekuensi
50Hz 15.000 rpm
Merek Cummins/DY 440C, No. Seri X12
H352619, Daya, 500 kVA, Frekuensi
50Hz 15.000 rpm
Merek Cummins/DY 440C, No. Seri X12
H352618, Daya, 500 kVA, Frekuensi
50Hz 15.000 rpm
Instalasi Penyalur Petir Merek Flash Vectron FV6, Type
Elektrostatis
Ketel Uap
tekanan terbesar 9,8 kg/m2
tekanan terbesar 9,8 kg/m2
Lift
Merek Hyundai, No. Seri 2012-1489,
Daya, Kapasitas 1.000kg/15 orang,
Kecepatan 60 meter/menit
Merek Hyundai, No. Seri 2012-1565,
Daya, Kapasitas 1.000kg/15 orang,
Kecepatan 60 meter/menit
Merek Hyundai, No. Seri 2012-1488,
Daya, Kapasitas 1.000kg/15 orang,
Kecepatan 60 meter/menit
Merek Hyundai, No. Seri 2012-1570,
Daya, Kapasitas 1.000kg/15 orang,
Kecepatan 60 meter/menit
Merek Hyundai, No. Seri 2012-1569,
Daya, Kapasitas 1.000kg/15 orang,
Kecepatan 60 meter/menit
Merek Hyundai, No. Seri 2012-1568,
Daya, Kapasitas 1.000kg/15 orang,
Kecepatan 60 meter/menit
Merek Hyundai, No. Seri 2012-1567,
Daya, Kapasitas 1.000kg/15 orang,
Kecepatan 60 meter/menit
Merek Hyundai, No. Seri 2012-1566,
Daya, Kapasitas 1.000kg/15 orang,
Kecepatan 60 meter/menit

No. Registrasi
560/0130/Kep.Din/IV/2013 tanggal 15 April 2013

560/0131/Kep.Din/IV/2013 tanggal 15 April 2013

560/0132/Kep.Din/IV/2013 tanggal 15 April 2013

560/376/Kep.Din/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012
506/0076/Kep.Din/III/2014 tanggal 20 Maret 2014
506/0077/Kep.Din/III/2014 tanggal 20 Maret 2014
560/0054/Kep.Din/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

560/0055/Kep.Din/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

560/0056/Kep.Din/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

560/0057/Kep.Din/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

560/0058/Kep.Din/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

560/0059/Kep.Din/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

560/0060/Kep.Din/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

560/0061/Kep.Din/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

Mesin-Mesin

Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin, di antaranya sebagai berikut:
Berdasarkan Invoice
No.
Keterangan
1. Spirit ABCT-800 Treadmill (6HP AC Peak)
Spirit ABCT-800 Elliptical
Spirit ABCT-800 Upright Bike
Paramount MP20 Stack, Station Gym Size: 1.60M x 2.10M
2. Nayati Bakery Electric-4
Nayati Bakery Electric-4
Mr Electric Hot
Nayati Refri Chiller
Mr Electric Bain
Mr Gas Noddle Boiler
3. NGKB 22-90 Wok Range W/ Blower
NGRC 3-22 Rice Cooker
NDWE-60 A Dishwasher Machine
Hoshizaki IM-240 ANE-23
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Jumlah
2 Set
1 Set
2 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set

Dokumen Transaksi
Invoice Date: 19 Agustus 2013
Seller: PT Aibi Indonesia

Proforma Invoice No: 00019/PI/01/08/13
Seller: PT Retomart Cipta Usaha

Proforma Invoice No: 00020/PI/01/08/13
Seller: PT Retomart Cipta Usaha

No.
Keterangan
4. Washer model: SP-130, cap: 59kg
Dryer model: DE-170, cap: 77 kg
Washer model: SP-40, wet cleaning system
Flatwork ironer model: IS-24120, diameter: 60 cm
5. STP RBC Kap. 100 M3/hari
Automatic Grease Trap kap. 3 m3/jam
Water Treatment Plant kap. 15 m3/jam
Manual Grease Trap kap. 15 m3

Jumlah
2 Set
2 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set
1 Set

Dokumen Transaksi
Invoice No: INV/EP/2013/07/01
Seller: Berkat Nusa Melimpah

Invoice No: 1010/INV/BWA/III/2013
Seller: PT Bioseptic Waterindo Abadi

9.

PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN

1.

Salinan Akta Perikatan Jual Beli No. 43 tanggal 30 April 2018, dibuat di hadapan Bong Hendri
Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta, antara Nyonya Anny Suryani selaku Penjual, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA dan Tuan Muhammad Anwar Karim, S.E. mewakili Perseroan selaku
Pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:
Ruang Lingkup

Objek Jual Beli

Harga Jual Beli

: Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA
telah menjual kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini mengaku telah
membeli dari PIHAK PERTAMA, Tanah dan Bangunan Hotel
: PIHAK PERTAMA dengan mengikat diri untuk menjual kepada PIHAK
KEDUA berupa:
1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 11272/Caturtunggal,
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23-11-2005 (dua puluh
tiga November dua ribu lima), Nomor: 05637/2005, seluas 605 M2, (enam
ratus lima), yang terletak di:
Provinsi
: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kota
: Yogyakarta
Kecamatan : Depok
Desa
: Caturtunggal
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11273/Caturtunggal, sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur tanggal 02-11-2005 (dua puluh tiga November dua
ribu lima), Nomor: 05638/2005, seluas 605 M2 (enam ratus lima), yang
terletak di:
Provinsi
: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kota
: Yogyakarta
Kecamatan : Depok
Desa
: Catur tunggal
- Keduanya tercatat atas nama Anny Suryani tanggal lahir 15 Oktober
1946;
- Bangunan tersebut dikenal dengan nama Hotel Telaga Biru
Yogyakarta.
: -

Bahwa PIHAK PERTAMA telah menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak
Kedua telah membeli dari Pihak Pertama atas tanah tersebut di atas
beserta dengan segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya
dengan harga sebesar Rp 12.800.000.000,- (dua belas milyar delapan
ratus juta Rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut:
1. Pada tanggal 16-03-2018 (enam belas Maret dua ribu delapan belas)
telah dibayar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
2. Pada tanggal 30-04-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan belas)
telah dibayar sebesar Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus
juta Rupiah) yang akan digunakan untuk melunasi kredit/mengambil
jaminan Pihak Pertama di PT. Bank MNC Tbk Cabang Yogyakarta
dan PT. Bank Perkredita Rakyat Restu Mandiri;
3. Pada tanggal 30-09-2018 (tiga puluh September dua ribu delapan
belas) dibayar sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar Rupiah);
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Pernyataan &
Jaminan

Domisili Hukum

2.

4. Sisanya sebesar Rp 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus
juta Rupiah) wajib dilunasi pembayaran selambat-lambatnya pada
tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan
belas).
- Pembayaran mana dengan ini diakui oleh PIHAK PERTAMA sehingga
untuk penerimaan tersebut akta ini dapat dianggap sebagai kwitansinya
yang sah.
: - PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA apabila sesuai
dengan jangka waktu dan syarat yang telah ditentukan tersebut ternyata
PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran/melunasi, maka untuk
sisa/kekurangan tersebut dikenakan dendan sebesar 1% (satu persen)
per bulan dengan batas waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- Apabila sampai batas waktu tersebut PIHAK KEDUA tetap tidak dapat/
tidak melunasi kekurangan pembayaran, maka perikatan jual beli
dianggap batal dengan sendirinya dan seluruh uang yang telah dibayar
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dianggap hilang;
- Apabila PIHAK PERTAMA berkehendak membatalkan untuk menjual
tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMAA
diwajibkan untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dibayar
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan denda 2 (dua) kali
lipat dari jumlah uang yang telah dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA dengan seketika dan sekaligus.
: Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, para Pihak telah memilih
tempat kediaman Hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri di Kabupaten Sleman

Salinan Akta Perubahan Akta Perikatan Jual Beli (Addendum) No. 17 tanggal 26 November 2018,
yang dibuat di hadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta, antara
Nyonya Anny Suryani, selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan Tuan
Muhammad Anwar Karim, S.E. mewakili Perseroan selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA
Ruang Lingkup

Objek Jual Beli

:

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA
telah menjual kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini mengaku telah
membeli dari PIHAK PERTAMA, Tanah dan Bangunan Hotel
: - PIHAK PERTAMA dengan mengikat diri untuk menjual kepada PIHAK
KEDUA berupa:
1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 11272/Caturtunggal,
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23-11-2005 (dua
puluh tiga November dua ribu lima), Nomor: 05637/2005, seluas 605
M2, (Enam Ratus Lima), yang terletak di:
Provinsi
: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kota
: Yogyakarta
Kecamatan
: Depok
Desa
: Caturtunggal
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11273/Caturtunggal, sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-11-2005 (dua puluh tiga
November dua ribu lima), Nomor: 05638/2005, seluas 605 M2 (enam
ratus lima)
Provinsi
: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kota
: Yogyakarta
Kecamatan
: Depok
Desa
: Catur tunggal
-

Bangunan tersebut dikenal dengan nama Hotel Telaga Biru Yogyakarta.
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Harga Jual Beli

: -

-
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: -

-

-

3.

PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan diri menjual dan menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan diri membeli dan
menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA tanah tersebut dengan
harga yang telah ditetapkan sebesar Rp 12.800.000.000,- (dua belas
milyar delapan ratus juta Rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai
berikut:
1. Tahap I (Pertama) pembayaran dilakukan tanggal 16-03-2018
(enam belas maret dua ribu delapan belas) telah dibayar sebesar
Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
2. Tahap II (Kedua) pembayaran dilakukan tanggal 30-04-2018
(tiga puluh April dua ribu delapan belas) telah dibayar sebesar
Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta Rupiah) yang akan
digunakan untuk melunasi kredit/mengambil jaminan Pihak Pertama
di PT. Bank MNC Tbk Cabang Yogyakarta dan PT. Bank Perkredita
Rakyat Restu Mandiri;
3. Tahap III (Ketiga) pembayaran dilakukan tanggal 30-09-2018
(tiga puluh September dua ribu delapan belas) dibayar sebesar
Rp3.000.000.000,-(tiga milyar Rupiah);
4. Tahap IV (Keempat) pembayaran dilakukan tanggal 30-11-2018
(tiga puluh November dua ribu delapan belas) dibayar sebesar
Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
5. Tahap V (Kelima) Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada
tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan
belas) sisanya sebesar Rp 5.800.000.000 (lima milyar delapan ratus
juta Rupiah).
Pembayaran mana dengan ini diakui oleh PIHAK PERTAMA sehingga
untuk penerimaan tersebut akta ini dapat dianggap sebagai kwitansinya
yang sah.
PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA apabila sesuai
dengan jangka waktu dan syarat yang telah ditentukan tersebut ternyata
PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran/melunasi, maka untuk
sisa/kekurangan tersebut dikenakan dendan sebesar 1% (satu persen)
per bulan dengan batas waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
Apabila sampai batas waktu tersebut PIHAK KEDUA tetap tidak dapat/
tidak melunasi kekurangan pembayaran, maka perikatan jual beli
dianggap batal dengan sendirinya dan seluruh uang yang telah dibayar
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dianggap hilang;
Apabila PIHAK PERTAMA berkehendak membatalkan untuk menjual
tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMAA
diwajibkan untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dibayar
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan denda 2 (dua) kali
lipat dari jumlah uang yang telah dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA dengan seketika dan sekaligus.

Salinan Akta Pelunasan Pembayaran No. 17 tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat di hadapan
Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta, antara Nyonya Anny Suryani,
selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan Tuan Muhammad Anwar Karim,
S.E. mewakili Perseroan selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:
Ruang Lingkup

Objek Jual Beli

:

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA
telah menjual kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini mengaku telah
membeli dari PIHAK PERTAMA, Tanah dan Bangunan Hotel
: - PIHAK PERTAMA dengan mengikat diri untuk menjual kepada PIHAK
KEDUA berupa:
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: -

-

Pernyataan &
Jaminan

: -

-

-

1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 11272/Caturtunggal,
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23-11-2005 (dua
puluh tiga November dua ribu lima), Nomor: 05637/2005, seluas 605
M2, (Enam Ratus Lima), yang terletak di:
Provinsi
: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kota
: Yogyakarta
Kecamatan
: Depok
Desa
: Caturtunggal
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11273/Caturtunggal, sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-11-2005 (dua puluh tiga
November dua ribu lima), Nomor: 05638/2005, seluas 605 M2 (enam
ratus lima)
Provinsi
: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kota
: Yogyakarta
Kecamatan
: Depok
Desa
: Catur tunggal
Bangunan tersebut dikenal dengan nama Hotel Telaga Biru Yogyakarta.
PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan diri menjual dan menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan diri membeli dan
menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA tanah tersebut dengan
harga yang telah ditetapkan sebesar Rp 12.800.000.000,- (dua belas
milyar delapan ratus juta Rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai
berikut:
1. Tahap I (Pertama) pembayaran dilakukan tanggal 16-03-2018
(enam belas maret dua ribu delapan belas) telah dibayar sebesar
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
2. Tahap II (Kedua) pembayaran dilakukan tanggal 30-04-2018
(tiga puluh April dua ribu delapan belas) telah dibayar sebesar
Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta Rupiah) yang
akan digunakan untuk melunasi kredit/mengambil jaminan Pihak
Pertama di PT. Bank MNC Tbk Cabang Yogyakarta dan PT. Bank
Perkreditan Rakyat Restu Mandiri;
3. Tahap III (Ketiga) pembayaran dilakukan tanggal 30-09-2018
(tiga puluh September dua ribu delapan belas) dibayar sebesar
Rp.3.000.000.000,-(tiga Milyar Rupiah);
4. Tahap IV (Keempat) pembayaran dilakukan tanggal 30-11-2018
(tiga puluh November dua ribu delapan belas) dibayar sebesar
Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
5. Tahap V (Kelima) pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada
tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan
belas) sisanya sebesar Rp 5.800.000.000 (lima milyar delapan ratus
juta Rupiah).
Pembayaran mana dengan ini diakui oleh PIHAK PERTAMA sehingga
untuk penerimaan tersebut akta ini dapat dianggap sebagai kwitansinya
yang sah.
Bahwa tanggal 19-12-2018 (sembilan belas Desember dua ribu delapan
belas) PIHAK KEDUA telah membayar kepada PIHAK PERTAMA yang
menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA atas keseluruhan kekurangan
pembayaran tersebut sebesar Rp 5.800.000.000,- (lima milyar delapan
ratus juta Rupiah);
Sehingga PIHAK KEDUA telah membayar seluruh harga jual beli tanah/
bangunan yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 12.800.000.000,(dua belas milyar delapan ratus juta Rupiah);
Selanjutnya PIHAK PERTAMA menerangkan, dengan akta ini menyatakan
pengakuan selesainya perhitungan (accuit et decharge) dengan PIHAK
KEDUA mengenai kekurangan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA
tersebut diatas.
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Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, para Pihak telah memilih
tempat kediaman Hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Sleman.

Keterangan:
Bahwa atas tanah-tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11272 dan 11273 yang perikatan jual belinya didasarkan pada aktaakta yang dijabarkan pada butir 1 – 3 di atas, telah dilakukan pembayaran lunas sebagaimana diatur dalam Salinan Akta Pelunasan
Pembayaran Nomor 17 tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di
Yogyakarta, sebagaimana diperkuat pula dengan Surat Keterangan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Nomor 22/
NOT/KET/2019 tanggal 19 Maret 2019, dan saat ini sedang dalam proses balik nama ke atas nama Perseroan berdasarkan Surat
Keterangan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Nomor 46/NOT/KET/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

4.

Akta Perikatan Jual Beli No. 28 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Bong Hendri
Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta, antara Tuan Rafiq Muhdan Siregar, S.T. selaku Penjual,
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan Tuan Muhammad Anwar Karim, S.E. mewakili
Perseroan selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:
Ruang Lingkup

Objek Jual Beli

Harga Jual Beli

Pernyataan &
Jaminan

:

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA
telah menjual kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini mengaku telah
membeli dari PIHAK PERTAMA, Tanah
: PIHAK PERTAMA dengan mengikat diri untuk menjual kepada PIHAK
KEDUA berupa:
Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 11779/Caturtunggal,
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03-01-2006 (tiga Januari
dua ribu enam), Nomor: 05745/2006, seluas 569 M2, (lima ratus enam puluh
sembilan), yang terletak di:

Provinsi
: Daerah IstimewaYogyakarta
Kabupaten
: Sleman
Kecamatan
: Depok
Desa :
Caturtunggal
: - PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan diri menjual dan menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan diri membeli dan
menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA tanah tersebut dengan
harga yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.200.000.000,- (lima milyar dua
ratus juta Rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut:
1. Tahap I (Pertama) telah dibayar sebesar Rp100.000.000,- (seratus
juta Rupiah) sebagai uang muka;
2. Tahap ke II (Kedua) yang selambat-lambatnya tanggal 07-092018 (tujuh September dua ribu delapan belas) dibayar sebesar
Rp 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta Rupiah);
3. Tahap ke III (Ketiga) selambat-lambatnya tanggal 19-12-2018
(Sembilan belas Desember dua ribu delapan belas) dibayar
Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah).
- Pembayaran mana dengan ini diakui oleh PIHAK PERTAMA sehingga
untuk penerimaan tersebut akta ini dapat dianggap sebagai kwitansinya
yang sah.
: - PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA apabila sesuai
dengan jangka waktu dan syarat yang telah ditentukan tersebut ternyata
PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran/melunasi, maka untuk
sisa/kekurangan tersebut dikenakan dendan sebesar 1% (satu persen)
per bulan dengan batas waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- Apabila sampai batas waktu tersebut PIHAK KEDUA tetap tidak dapat/
tidak melunasi kekurangan pembayaran, maka lewatnya waktu saja telah
membuktikan bahwa Pihak Kedua lalai, dan para pihak sepakat dengan
mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata,
perikata jual beli tersebut dianggap batal demik hukum, dan terhadap
semua uang yang telah dibayarkan dimuka oleh Pihak Kedua PIHAK
KESATU menjadi milik Pihak Kesatu karena dianggap sebagai ganti rugi
dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
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Perikatan jual beli tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK
KESATU, kecuali karena PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran
harga jual beli sesuai ketentuan yang telah diatur diatas.
: Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, para Pihak telah memilih
tempat kediaman Hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri di Kabupaten Sleman

Akta Perjanjian Pelunasan No. 31 tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Bong Hendri
Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta, antara Tuan Rafiq Muhdan Siregar, S.T. selaku Penjual, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KESATU dan Tuan Muhammad Anwar Karim, S.E. mewakili Perseroan
selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:
Ruang Lingkup

Objek Jual Beli

Harga Jual Beli

Pernyataan &
Jaminan

:

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA
telah menjual kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini mengaku telah
membeli dari PIHAK PERTAMA, Tanah dan bangunan.
: PIHAK KESATU dengan mengikat diri untuk menjual kepada PIHAK KEDUA
berupa:
Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 11779/Caturtunggal,
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03-01-2006 (tiga Januari
dua ribu enam), Nomor: 05745/2006, seluas 569 M2, (Lima Ratus Enam
Puluh Sembilan), yang terletak di:
Provinsi
: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten
: Sleman
Kecamatan
: Depok
Desa :
Caturtunggal
: - PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan diri menjual dan menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan diri membeli dan
menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA tanah tersebut dengan
harga yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.200.000.000,- (lima milyar dua
ratus juta Rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut:
1. Tahap I (Pertama) telah dibayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus
juta Rupiah) sebagai uang muka;
2. Tahap ke II (Kedua) yang selambat-lambatnya tanggal 07-092018 (tujuh September dua ribu delapan belas) dibayar sebesar
Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta Rupiah);
3. Tahap ke III (Ketiga) selambat-lambatnya tanggal 19-12-2018
(sembilan belas Desember dua ribu delapan belas) dibayar
Rp 2.200.000.000,- (Dua milyar dua ratus juta Rupiah).
- Pembayaran mana dengan ini diakui oleh PIHAK PERTAMA sehingga
untuk penerimaan tersebut akta ini dapat dianggap sebagai kwitansinya
yang sah
: - PIHAK KEDUA bermaksud melunasi Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua
ratus juta Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA dengan transfer bank;
- Bahwa bertalian dengan pelunasan harga jual beli tersebut, maka untuk
menghindari semua dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki, para
pihak telah saling setuju dan semufakat untuk membuat suatu perjanjian
pelunasan jual beli dengan memakai ketentuan-ketentuan dan syaratsyarat yang telah diterima baik oleh para pihak;
- PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA apabila sesuai
dengan jangka waktu dan syarat yang telah ditentukan tersebut ternyata
PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran/melunasi, maka untuk
sisa/kekurangan tersebut dikenakan dendan sebesar 1% (satu persen)
per bulan dengan batas waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
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:

Apabila sampai batas waktu tersebut PIHAK KEDUA tetap tidak dapat/
tidak melunasi kekurangan pembayaran, maka lewatnya waktu saja telah
membuktikan bahwa Pihak Kedua lalai, dan para pihak sepakat dengan
mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata,
perikata jual beli tersebut dianggap batal demik hukum, dan terhadap
semua uang yang telah dibayarkan dimuka oleh Pihak Kedua Pihak
Kesatu menjadi milik Pihak Kesatu karena dianggap sebagai ganti rugi
dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu;
Perikatan jual beli tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK
KESATU, kecuali karena PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran
harga jual beli sesuai ketentuan yang telah diatur diatas.

Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, para Pihak telah memilih
tempat kediaman Hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri di Kabupaten Sleman

Keterangan:
Bahwa atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11779 yang perikatan jual belinya didasarkan pada akta-akta yang
dijabarkan pada butir 4 – 5 di atas, telah dilakukan pembayaran lunas sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Pelunasan
Nomor 31 tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Bong Hendri Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta, sebagaimana
diperkuat pula dengan Surat Keterangan Notaris Bong Hendri Susanto S.H., Nomor 30/III/NOT/HS/2019 tanggal 20 Maret 2019
dan sedang dalam proses balik nama ke atas nama Perseroan berdasarkan Surat Keterangan Notaris Bong Hendri Susanto,
S.H., Nomor 65/V/NOT/HS/2019 tanggal 24 Mei 2019.

6.

Akta Perikatan Jual Beli No. 5 tanggal 15 September 2018, yang dibuat di hadapan Bong Hendri
Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta, antara Tuan Raden Mochamad Rosydi, selaku Penjual,
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan Tuan Muhammad Anwar Karim, S.E. mewakili
Perseroan selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:
Ruang Lingkup

Objek Jual Beli

Harga Jual Beli

:

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa PIHAK KESATU telah
menjual kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini mengaku telah membeli
dari PIHAK KESATU atas 2 bidang Tanah
: PIHAK KESATU dengan mengikat diri untuk menjual kepada PIHAK KEDUA
berupa:
1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 08671/Caturtunggal,
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26-06-2001 (dua
puluh enam Juni dua ribu satu), Nomor: 2103/Caturtunggal/2001, seluas
571 M2, (lima ratus tujuh puluh satu), yang terletak di:
Provinsi
: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten : Sleman
Kecamatan : Depok
Desa
: Caturtunggal
2. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 10665/Caturtunggal,
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26-10-2004 (dua
puluh enam Oktober dua ribu empat), Nomor: 04714/Caturtunggal/2001,
seluas 559 M2, (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan), yang terletak di:
Provinsi
: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten : Sleman
Kecamatan : Depok
Desa
: Caturtunggal
: - PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan diri menjual dan menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan diri membeli dan
menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA tanah tersebut dengan
harga yang telah ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas
milyar Rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut:
1. Tahap I (Pertama) telah dibayar pada tanggal 31-05-2018 (tiga puluh
satu Mei dua ribu delapan belas) sebesar Rp100.000.000,- (seratus
juta Rupiah);
2. Tahap ke II (Kedua) yang telah dibayar tanggal 31-08-2018 (tiga
puluh satu Agustus dua ribu delapan belas) dibayar sebesar
Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
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:

3. Tahap ke III (Ketiga) selambat-lambatnya tanggal 30-11-2018 (Tiga
Puluh November dua ribu delapan belas) dibayar Rp 5.700.000.000,(Lima milyar tujuh ratus juta Rupiah);
4. Tahap ke IV (Keempat) selambat-lambatnya tanggal 30-062019 (Tiga puluh Juni dua ribu Sembilan belas) dibayar sebesar
Rp 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah);
5. Tahap ke V (Kelima) selambat-lambatnya dibayar pada tanggal
20 -12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan belas) dibayar
sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah).
Pembayaran mana dengan ini diakui oleh PIHAK PERTAMA sehingga
untuk penerimaan tersebut akta ini dapat dianggap sebagai kwitansinya
yang sah.
PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA apabila sesuai
dengan jangka waktu dan syarat yang telah ditentukan tersebut ternyata
PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran/melunasi, maka untuk
sisa/kekurangan tersebut dikenakan dendan sebesar 1% (satu persen)
per bulan dengan batas waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
Apabila sampai batas waktu tersebut PIHAK KEDUA tetap tidak dapat/
tidak melunasi kekurangan pembayaran, maka lewatnya waktu saja telah
membuktikan bahwa Pihak Kedua lalai, dan para pihak sepakat dengan
mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata,
perikata jual beli tersebut dianggap batal demik hukum, dan terhadap
semua uang yang telah dibayarkan dimuka oleh Pihak Kedua Pihak
Kesatu menjadi milik Pihak Kesatu karena dianggap sebagai ganti rugi
dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu ;
Perikatan jual beli tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pihak
Kesatu, kecuali karena Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran harga
jual beli sesuai ketentuan yang telah diatur diatas.

Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, para Pihak telah memilih
tempat kediaman Hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri di Kabupaten Sleman.

Akta Addendum Perikatan Jual Beli No. 30 tanggal 22 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Bong
Hendri Susanto, S.H., Notaris di Yogyakarta, antara Tuan Raden Mochamad Rosydi, selaku Penjual
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan Tuan Helmi Khalid Abdat, mewakili Perseroan
selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:
Ruang Lingkup

Objek Jual Beli

:

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa PIHAK KESATU telah
menjual kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini mengaku telah membeli
dari PIHAK KESATU atas 2 bidang Tanah.
: PIHAK KESATU dengan mengikat diri untuk menjual kepada PIHAK KEDUA
berupa:
1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 08671/Caturtunggal, luas
571 M2 (lima ratus tujuh puluh satu), yang diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 26-06-2001 (dua puluh enam Juni dua ribu satu), Nomor: 2103/
Caturtunggal/2001, yang terletak di:
Provinsi
: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten : Sleman
Kecamatan : Depok
Desa
: Caturtunggal
2. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 10665/Caturtunggal, luas
559 M2 (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan), yang diuraikan dalam Surat
Ukur tanggal 26-10-2004 (dua puluh enam Oktober dua ribu empat),
Nomor: 04714/Caturtunggal/2001, yang terletak di:
Provinsi
: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten : Sleman
Kecamatan : Depok
Desa
: Caturtunggal
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Bahwa harga jual beli atas tanah-tanah hak berikut segala sesuatu yang
berdiri dan tumbuh serta tertanam diatasnya tersebut seluruhnya sebesar
Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) yang pembayarannya
sebagai berikut:
1. Tahap I (Pertama) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)
telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA pada tanggal 31-05-2018 (tiga
puluh satu Mei dua ribu delapan belas) yang dibuatkan kwitansi
tersendiri yang seberapa perlu akta ini berfungsi pula sebagai tanda
terimayang sah dan sempurna;
2. Tahap ke II (Kedua) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)
telah dibayarkan tanggal 31-08-2018 (tiga puluh satu Agustus
dua ribu delapan belas) yang dibuatkan kwitansi tersendiri yang
seberapa perlu akta ini berfungsi pula sebagai tanda terimayang sah
dan sempurna;
3. Tahap ke III (Ketiga) sebesar Rp 5.700.000.000,- (lima miliar tujuh
ratus juta Rupiah) telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK KESATU sebelum penandatangan akta ini, yang dibuatkan
kwitansi tersendiri yang seberapa perlu akta ini berfungsi pula
sebagai tanda terimayang sah dan sempurna;
4. Tahap
ke
IV
(Keempat)
sebagai
pelunasan
sebesar
Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) akan dibayarkan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya pada
tanggal 30-09-2019 (tiga puluh September dua ribu sembilan belas).
: - Kesemuanya dengan ketentuan bahwa apabila terjadi keterlambatan
pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesua
jadwal pembayaran yang telah disepakati di atas, maka tiap-tiap hari
keterlambatan, PIHAK KEDUA akan dibebankan dendan sebesar 1%
(satu persen) per bulan maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal seharusnya
dilakukan pembayaran;
- Apabila lewat 6 (enam) bulan dari tanggal seharusnya dilakukan
pembayaran, tetapi PIHAK KEDUA belum juga melakukan pembayaran/
pelunasan, maka lewatnya waktu saja telah membuktikan bahwa
Pihak Kedua lalai, dan para pihak sepakat dengan mengesampingkan
berlakunya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, perikatan jual beli
tersebut dianggap batal demi hukum, dan terhadap semua uang yang
telah dibayarkan dimuka oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
menjadi milik PIHAK KESATU karena dianggap sebagai ganti rugi dari
PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU ;
- Perikatan jual beli tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pihak
Kesatu, kecuali karena Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran harga
jual beli sesuai ketentuan yang telah diatur diatas;
- Semua bukti transfer BANK dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
merupakan bukti pembayaran yang sah dan sempurna;
- Dalam hal karena alasan apapun juga rekening Bank milik PIHAK
KESATU tersebut di atas tidak berlaku atau ditutup atau tidak bisa
menerima uang transfer, maka PIHAK KESATU wajib memberitahukan
nomor rekening Bank yang baru kepada PIHAK KEDUA, dan jika tidak
dilakukan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA
tidak dapat dipersalahkan karena keterlambatan transfer Bank tersebut
di atas.
: Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, para Pihak telah memilih
tempat kediaman Hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri di Kabupaten Sleman.
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Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2 tanggal 02 April 2019 yang dibuat di hadapan Bong Hendri
Susanto, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta, antara Nyonya Sukinem/Dimjati Sukinem (yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA/YANG MENYEWAKAN) dan Tuan Muhammad
Anis yang bertindak untuk dan atas nama PT Eastparc Hotel, Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA/PENYEWA), sebagai berikut:
Objek Sewa

: Sertipikat Hak Milik No. 4776/Caturtunggal, Seluas: 683 M2, yang diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 07-10-1993 Nomor: 8291/1993, terletak di
Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Terdaftar Atas Nama: Nyonya Sukinem.
Setempat dikenal dengan tanah di Gang Pepaya, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 01, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Jangka Waktu

: Sewa Menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2019 sehingga dengan demikian akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2029, dengan grace periode 1 (satu) tahun, selama
masa grace periode itu Pihak Kedua tidak perlu membayar uang sewa.

Harga Sewa
dan Ketentuan
Pembayaran

: Bahwa harga sewa untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tesebut diatas
tetap dan tidak berubah adalah sebesar Rp 337.500.000,- (tiga ratus tiga
puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)

Tujuan Sewa

: Pihak Kedua akan mempergunakan tanah tersebut di atas untuk usaha
tempat makan dan ruang rapat berikut turutannya tanpa terkecuali atau usaha
lain yang kesemuanya itu tidak bertentangan dengan ketertiban hukum dan
kesusilaan umum yang berlaku.

Domisili Hukum

: Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di Kabupaten Sleman.

Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 4 tanggal 04 April 2019 yang dibuat di hadapan Bong Hendri
Susanto, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta, antara Nyonya Suweni Sumardi (yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA/YANG MENYEWAKAN) dan Tuan Muhammad Anis yang
bertindak untuk dan atas nama PT Eastparc Hotel, Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA/PENYEWA), sebagai berikut:
Objek Sewa

: Sertipikat Hak Milik No. 2374/Caturtunggal, Seluas: 1.003 M2, yang diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 04-10-1989 Nomor: 0143, terletak di Desa
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Terdaftar Atas Nama: Nyonya Suweni Sumardi.
Setempat dikenal dengan tanah dan bangunan di Ngentak, Jalan Kapas 5,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 01, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Jangka Waktu

: Sewa Menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2019 sehingga dengan demikian akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2029, dengan grace periode 1 (satu) tahun, selama
masa grace periode itu Pihak Kedua tidak perlu membayar uang sewa.

Harga Sewa
dan Ketentuan
Pembayaran

: Bahwa harga sewa untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tesebut diatas
tetap dan tidak berubah adalah sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus
juta Rupiah)

Tujuan Sewa

: Pihak Kedua akan mempergunakan tanah tersebut di atas untuk usaha
tempat makan dan ruang rapat berikut turutannya tanpa terkecuali atau usaha
lain yang kesemuanya itu tidak bertentangan dengan ketertiban hukum dan
kesusilaan umum yang berlaku.

Domisili Hukum

: Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di Kabupaten Sleman.
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10. Bahwa dalam menjalankan usaha dan aktivitasnya telah menandatangani perjanjian kredit dengan
pihak lain yaitu:
PT BANK CIMB NIAGA, TBK
Perseroan (Peminjam/ Debitor) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk
(selanjutnya disebut “Bank”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:
-

Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2015 Rev.01 tanggal 18 Maret 2015 (selanjutnya
disebut “SUP”);

-

Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev. 04 tanggal 18 Maret 2015 (selanjutnya
disebut “SUK”);

-

Perjanjian Kredit Nomor 004/PK/YGA/17 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dibawah tangan dan
bermaterai cukup;

-

Perubahan Ke-1 (kesatu) Perjanjian Kredit Nomor 004/PK/YGA/17 tanggal 29 Mei 2017, yang
dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup pada tanggal 8 Juni 2017;

-

Perubahan Ke-2 (kedua) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 004/PK/YGA/17
tanggal 29 Mei 2017, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup pada tanggal 8 Juni
2017;

-

Perjanjian Pembiayaan Nomor: 005/PP/YGA/17 tanggal 20 Juni 2017, yang dibuat di bawah
tangan dan bermaterai cukup tanggal 20 Juni 2017;

-

Ketentuan Tambahan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, yang dibuat di bawah tangan
dan bermaterai cukup tanggal 20 Juni 2017;

-

Perubahan Ke-3 (ketiga) Perjanjian Kredit Nomor 004/PK/YGA/17 tanggal 29 Mei 2017, yang
dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup pada tanggal 18 Juli 2018 (selanjutnya disebut
“Perjanjian Kredit”).
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah
sebagai berikut:
No.
1.

Fasilitas
Fasilitas
Pembiayaan
Investasi
Musyarakah
Mutanaqisah (PI
MMQ) Fasilitas
Langsung On
Liquidation Basis
Uncommitted.

Plafond Pinjaman

Denda

Rp 19.743.170.312,17
(sembilan belas miliar tujuh
ratus empat puluh tiga juta
seratus tujuh puluh ribu tiga
ratus dua belas koma tujuh
belas Rupiah).

(tunggakan pokok x
(rate pembiayaan
p.a. + 4% pa.a) +

Jatuh Tempo

Sisa
Outstanding

17 Mei 2024

(tunggakan piutang bagi
hasil x (rate pembiayaan
p.a + 2% p.a)

Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan dalam
SUP serta Perjanjian Pembiayaan Nomor: 005/PP/YGA/17 tanggal 20 Juni 2017, sebagai berikut:
Jenis Fasilitas Pembiayaan :

Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah

Tujuan Penggunaan

Pengambilan porsi kepemilikan Nasabah atas asset MMQ berupa
Eastparc Hotel Yogyakarta, yang terletak di Jalan Kapas Nomor 1,
RT/RW 03/01, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (“Asset MMQ”)

:
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Jumlah Fasilitas
Pembiayaan

:

Rp 19.743.170.312,17 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat
puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua belas koma
tujuh belas Rupiah Rupiah).
dengan rincian sebagai berikut:
Nilai Kerjasama:
Rp 443.691.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga miliar enam
ratus sembilan puluh satu juta Rupiah)
Posisi dana Pembiayaan:
- Bank: 4% (empat persen) dari nilai kerjasama atau sebesar Rp
19.743.170.312,17 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat
puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua belas koma
tujuh belas Rupiah);
- Nasabah: 96% (sembilan puluh enam persen) dari nilai kerjasama
atau sebesar Rp 423.947.829.687,83 (empat ratus dua puluh
tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus
dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma
delapan puluh tiga Rupiah).

Nilai Outstanding

:

Rp 15.677.747.922,- (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh
tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua
puluh dua Rupiah)

Jangka Waktu Fasilitas
Pembiayaan

:

selama 83 bulan sejak tanggal 20-06-2017

Denda keterlambatan
perhari

:

(tunggakan pokok x (rate pembiayaan p.a. + 4% pa.a) +
(tunggakan piutang bagi hasil x (rate pembiayaan p.a + 2% p.a)

Nisbah Bagi Hasil

:

sesuai jadwal pembayaran/NKPPL

Periode Usaha

:

83 (delapan puluh tiga) bulan

Perhitungan Pendapatan
:
Usaha dilakukan secara
periodik, selambatnya pada
tanggal

17

Pelaksanaan Bagi Hasil dan :
Pengambilalihan Porsi Dana
Bank dilakukan pada setiap
tanggal

17

Cara Pembayaran

Dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran
sebagaimana NKPPL terlampir

Kewajiban Peminjam

:

:

Tanpa mengurangi kewajiban NASABAH lainnya berdasarkan
SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian
Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama
kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Perjanjian
Penyediaan Fasilitas dan/atau Pinjaman Pembiayaan belum
dilunasi, NASABAH wajib:
1. Melakukan transaksi lindung nilai (hedging) yang sesuai dengan
Prinsip Syariah atas setiap Hutang/Kewajiban dalam mata
uang asing, kecuali BANK menyetujui lain. Apabila NASABAH
gagal melakukan transaksi lindung nila ini, maka BANK atas
bebas NASABAH berhak (namun tidak berkewajiban) untuk
melakukan transaksi lindung nilai tersebut.
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2. Senantiasa memberikan ijin kepada BANK atau pihak lain
yang ditunjuk BANK untuk:
a. melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan
administrasi NASABAH;
b. melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan dan
kantor yang digunakan NASABAH; dan
c. melakukan pemeriksaan terhadap Agunan, dan ketentuan
bahwa NASABAH dan/atau Pemberi Agunan menyatakan
bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan
memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin.
3. Membuka dan mengoperasikan
NASABAH pada BANK.

secara

aktif

rekening

4. Memberikan kepada BANK, setiap waktu, baik diminta
maupun tidak diminta, segala dokumen dan/atau informasi/
keterangan/data secara lengkap, tepat, benar dan terkini serta
sesuai keadaan sebenarnya, berkenaan dengan:
a. Anggaran dasar dan perubahannya berikut seluruh
pengesahannya, persetujuan dan atau pelaporan oleh dan
kepada pihak yang berwenang, serta pendaftaran kepada
pihak yang berwenang dan pengumuman dalam Berita
Negara Republik Indonesia, perubahan pemegang saham
dan kepemilikan sahamnya atau pendiri dan modal yang
disetorkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris atua
pengurusan dan pengawas atau yang setara dengan itu,
serta sifat dan/atau lingkup usaha NASABAH;
b. Asli surat kuasa yang dibuat dan diberikan oleh NASABAH
kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk
dan atas NASABAH melaksanakan Perjanjian Penyediaan
Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen
Agunan serta semua dokumen yang disyaratkan oleh atau
berkaitan dengan Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau
Perjanjian Pembiayaan atau Dokumen Agunan, berikut
contoh tandatangan orang-orang tersebut;
c. Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian
Pembiayaan dan Dokumen Agunan dalam bentuk dan isi
yang disetujui BANK telah ditandatangani oleh NASABAH
dan Pemberi Agunan;
d. Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas Agunan;
e. Dokumen perizinan yang diperlukan oleh NASABAH dalam
melaksanakan usahanya;
f. Peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi
keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha dan/atau
keuangan NASABAH atau Pemberi Agunan, termasuk
kelalian NASABAH atau Pemberi Agunan kepada pihak
ketiga;
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g. Keadaan keuangan dan/atau usaha NASABAH (seperti,
namun tidak terbatas pada keterangan mengenai
penghasilan dan/atau laporan keuangan NASABAH);
h. Laporan keuangan tahunan (audited atau unaudited)
termasuk neraca dan perhitungan laba-rugi selambatlambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak
berakhirnya tahun buku yang bersangkutan;
i. Dokumen perpajakan yang disyaratkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pembatasan

:

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/
atau Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke
waktu selama kewajiban NASABAH kepada BANK berdarsarkan
SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian
Pembiayaan belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari BANK, NASABAH tidak diperkenankan melakukan
tindakan di bawah ini:
1. a. menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik
atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau
sebagian kekayaan milik NASABAH baik berupa barang
bergerak maupun tidak bergerak;
b. mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan
NASABAH kepada pihak lain;
c. mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban
NASABAH membayar kepada pihak lain;
d. memberikan pembiayaan/pinjaman kepada pihak lain;
kecuali dalam rangka menjalankan usaha NASABAH seharihari yang mempengaruhi kemampuan NASABAH untuk
melaksanakan Perjanjian Fasilitas dan/atau Perjanjian
Pembiayaan;
2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur
NASABAH seperti namun tidak terbatas pada:

perusahaan

a. mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan
usaha NASABAH;
b. mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan
pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara
lainnya;
c. mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk
keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/
atau pihak yang setara lainnya;
d. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan
perusahaan antara lain penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, dan pemisahan.
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3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang
berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari
akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang
setara lainnya dalam perusahaan NASABAH baik berupa
hutang/kewajiban pokok, imbalan dan lain-lain jumlah uang
yang wajib dibayar.
Jaminan

:

1. Persil tanah dan bangunan berikut segala yang tumbuh serta
melekat diatasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan
Nomor 01675, dengan Surat Ukut Tanggal 07.03.2012, Nomor
00075/2012, seluas 9.813 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat atas nama PT Eastparc
Hotel. Sedang dalam proses pengikatan Hak Tanggungan
Peringkat I sebesar Rp 45.750.000.000,- (empat puluh lima
miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan akan dipasang
Hak Tanggungan Peringkat 2 sebesar Rp 29.250.000.000,(dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
2. Personal Guarantee dari KHALID BIN OMAR ABDAT sebesar
100% (seratus persen) dari plafond Fasilitas Kredit;
3. Personal Guarantee dari FAUZIAH UMAR ABDAT sebesar
100% (seratus persen) dari plafond Fasilitas Kredit

Berakhirnya Perjanjian

:

Fasilitas Pembiayaan berakhir dalam hal:
a. terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 SUP ini;
b. terjadi perubahan pada peraturan perundangan yang berlaku
atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya oleh pihak
yang berwenang sehingga pemberian Fasilitas Pembiayaan
oleh BANK kepada NASABAH atau pelaksanaan kewajiban
BANK sesuai dengan Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/
atau Perjanjian Pembiayaan menjadi melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini terjadi pengakhiran, maka BANK berhak dengan
pemberitahuan tertulis kepada NASABAH meminta NASABAH
segera melunasi Hutang/Kewajiban.

Hukum yang Berlaku

:

Hukum Negara Republik Indonesia

Domisili Hukum

:

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta
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No.
2.

Fasilitas
Fasilitas Pinjaman
Rekening Koran
(PRK) Fasilitas
Langsung On
Liquidation Basis
Uncommitted.

Plafond Pinjaman
Rp 5.000.000.000,- (lima
miliar Rupiah)

Bunga, Provisi, Biaya
Administrasi, Denda
a. Bunga: 9,5% (sembilan
koma lima persen) per
tahun;

Jatuh Tempo

Sisa Outstanding

29 Mei 2019

b. Provisi: 0,15% (nol
koma lima belas persen
(dipungut secara
proporsional pada saat
pembukuan Fasilitas
Kredit);
c. Biaya Administrasi: Rp
5.000.000,- (lima juta
Rupiah) (dipungut pada
saat pembukuan);
d. Denda 16% (enam belas
persen)

Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai
berikut:
Tujuan

: Modal kerja untuk aktifitas keseharian.

Jatuh Tempo

: Tanggal 29/05/2019

Nilai Outstanding

: Rp 4.988.946.391,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan
juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu
Rupiah)

Jangka Waktu Penarikan : 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 29/05/2018 sampai dengan
29/05/2019
Media Penarikan

: Cheque dan/atau Bilyet Giro

Pembayaran Kembali

: Seluruh Hutang, wajib dibayar kembali dengan lunas penuh dan
sebagaimana mestinya oleh DEBITUR selambat-lambatnya pada tanggal
Jatuh Tempo Fasilitas Kredit.

No.
3.

Bunga, Provisi, Biaya
Jatuh Tempo
Administrasi, Denda
Fasilitas Pinjaman Rp 37.000.000.000,-,- (tiga a. Bunga: 9,5% (sembilan 84
(delapan
Investasi
(PI) puluh tujuh miliar miliar
koma lima persen) per puluh
empat)
Fasilitas Langsung Rupiah)
tahun;
bulan
On
Liquidation
b. Provisi: 0,15% (nol koma
Basis Uncommitted
lima belas persen);
Fasilitas

Plafond Pinjaman

c. Biaya
Administrasi:
Rp
5.000.000,(lima
juta
Rupiah) (dipungut pada saat
pembukuan);
d. Denda:
1. Keterlambatan
pembayaran angsuran
dan hutang pokok: 4%
(empat persen) diatas
suku bunga yang berlaku
per tahun;
2. Keterlambatan
pembayaran Bunga: 2%
(dua persen) diatas suku
bunga yang berlaku per
tahun;
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Sisa
Outstanding

Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai
berikut:
Nilai Outstanding

:

Rp 17.874.768.491,- (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh
empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus
sembilan puluh satu Rupiah)

Jangka Waktu Penarikan

:

24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 06-08-2018
sampai dengan 06-08-2020

Syarat Penarikan

:

Pembelian Aset (Tranch 1)
a. Tersedia Akta Jual Beli (AJB) dan bukti pembayaran pajak jual
beli;
b. Pembayaran Bank (Bank Finance) maksimal sebesar 80%
(delapan puluh persen) dari nilai AJB;
c. Pencairan dana fasilitas PI ditransfer langsung ke rekening
penjual (bersama porsi self-financing) atau ditransfer ke
rekening DEBITUR dengan menyerahkan bukti transfer
pelunasan pembelian;
d. Aset yang dibeli wajib 1 (satu) hamparan dengan agunan yang
telah ada di KREDITUR yaitu Hotel Eastparc (negative pledge
atas asset yang di beli);
e. Setelah pembelian asset dilakukan wajib dilakukan penilaian
oleh KJPP kerjasama KREDITUR atas asset yang dibeli
tersebut dan wajib dipastikan outstanding maksimal 80%
(delapan puluh persen) dari nilai tanah (sehubungan bangunan
akan diratakan dan dibangun kembali menjadi ballroom dan
sebagiannya). Aset yang dibeli merupakan 1 (satu) hamparan
dengan agunan yang telah ada di KREDITUR serta tidak
terdapat unfavourable info;
f. Apablia jumlah outstanding fasilitas PI lebih dari 80% (delapan
puluh persen) dari nilai tanah, maka LCU untuk tranch 2
diturunkan (disesuaikan secara proporsional, sehingga jumlah
outstanding fasilitas PI maksimal sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari nilai tanah.
Pembiayaan RAB Pembangunan Ballroom (Tranch 2)
a. Dapat dilakukan penarikan setelah proses pembelian property
dilakukan 100% (seratus persen);
b. Tersedia perjanjian/kontrak dengan kontraktor;
c. Tersedia S-curve atas pembangunan;
d. Pencairan bertahap disesuaikan
underlying sesuai kontrak;

dengan

kontrak

dan

e. Pembiayaan Bank (Bank Financing) maksimal sebesar
80% (delapan puluh persen) dari tagihan (underlying sesuai
kontrak) kepada kontraktor;
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f. Pencairan dana pinjaman ditransfer langsung ke rekening
kontraktor (bersama porsi self-financing) atau ditransfer
ke rekening DEBITUR dengan menyerahkan bukti transfer
pembayaran;
g. Tidak diperkenankan untuk pembayaran pekerjaan interior.
Syarat dan Ketentuan Lain

Pembayaran kembali

:

:

-

Dapat dilakukan penarikan secara bertahap;

-

Dapat dilakukan pelunasan sebagian atau dipercepat tanpa
dikenakan penalty;

-

Tersedia dana mengendap (Singking Fund) di rekening
DEBITUR yang ada di KREDITUR sebesar 3 (tiga) kali
kewajiban DEBITUR berupa pembayaran angsuran pokok dan
bunga, per penarikan fasilitas PI.

Penarikan Tahap Ke-1 (Kesatu) sebesar Rp 2.400.000.000,(dua miliar empat ratus juta Rupiah). Pembayaran kembali
Pokok dilakukan oleh DEBITUR kepada KREDITUR secara
angsuran bulanan dalam 84 (delapan puluh empat) kali angsuran,
yang dibayarkan tiap-tiap tanggal 6 (enam) pada bulan yang
bersangkutan dengan ketentuan angsuran pertama akan dimulai
pada September 2018 sebesar Rp 28.571.428,57 (dua puluh
delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh
delapan koma lima puluh tujuh Rupiah) dan sisanya sekaligus
pada saat jatuh tempo fasilitas Jumlah angsuran mana belum
termasuk bunga.
Untuk selanjutnya diatur dalam perjanjian atau lampiran perjanjian
tersendiri pada setiap penarikan yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
Seluruh Hutang wajib dibayar kembali dengan lunas penuh dan
sebagaimana mestinya oleh DEBITUR selambat-lambatnya pada
tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit.
Seluruh Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan
mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Kewajiban Peminjam

:

Tanpa mengurangi kewajiban NASABAH lainnya berdasarkan
SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian
Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama
kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Perjanjian
Penyediaan Fasilitas dan/atau Pinjaman Pembiayaan belum
dilunasi, NASABAH wajib:
1. Melakukan transaksi lindung nilai (hedging) yang sesuai dengan
Prinsip Syariah atas setiap Hutang/Kewajiban dalam mata
uang asing, kecuali BANK menyetujui lain. Apabila NASABAH
gagal melakukan transaksi lindung nila ini, maka BANK atas
bebas NASABAH berhak (namun tidak berkewajiban) untuk
melakukan transaksi lindung nilai tersebut.
2. Senantiasa memberikan ijin kepada BANK atau pihak lain
yang ditunjuk BANK untuk:
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a. melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan
administrasi NASABAH;
b. melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan dan
kantor yang digunakan NASABAH; dan
c. melakukan pemeriksaan terhadap Agunan, dan ketentuan
bahwa NASABAH dan/atau Pemberi Agunan menyatakan
bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan
memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin.
3. Membuka dan mengoperasikan
NASABAH pada BANK.

secara

aktif

rekening

4. Memberikan kepada BANK, setiap waktu, baik diminta
maupun tidak diminta, segala dokumen dan/atau informasi/
keterangan/data secara lengkap, tepat, benar dan terkini serta
sesuai keadaan sebenarnya, berkenaan dengan:
a. Anggaran dasar dan perubahannya berikut seluruh
pengesahannya, persetujuan dan/atau pelaporan oleh dan
kepada pihak yang berwenang, serta pendaftaran kepada
pihak yang berwenang dan pengumuman dalam Berita
Negara Republik Indonesia, perubahan pemegang saham
dan kepemilikan sahamnya atau pendiri dan modal yang
disetorkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris atua
pengurusan dan pengawas atau yang setara dengan itu,
serta sifat dan/atau lingkup usaha NASABAH;
b. Asli surat kuasa yang dibuat dan diberikan oleh NASABAH
kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk
dan atas NASABAH melaksanakan Perjanjian Penyediaan
Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan dan Dokumen
Agunan serta semua dokumen yang disyaratkan oleh atau
berkaitan dengan Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau
Perjanjian Pembiayaan atau Dokumen Agunan, berikut
contoh tandatangan orang-orang tersebut;
c. Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian
Pembiayaan dan Dokumen Aguann dalam bentuk dan isi
yang disetujui BANK telah ditandatangani oleh NASABAH
dan Pemberi Agunan;
d. Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas Agunan;
e. Dokumen perizinan yang diperlukan oleh NASABAH dalam
melaksanakan usahanya;
f. Peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi
keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha dan/atau
keuangan NASABAH atau Pemberi Agunan, termasuk
kelalaian NASABAH atau Pemberi Agunan kepada pihak
ketiga;
g. Keadaan keuangan dan/atau usaha NASABAH (seperti,
namun tidak terbatas pada keterangan mengenai
penghasilan dan/atau laporan keuangan NASABAH);
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h. Laporan keuangan tahunan (audited atau unaudited)
termasuk neraca dan perhitungan laba-rugi selambatlambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak
berakhirnya tahun buku yang bersangkutan;
i. Dokumen perpajakan yang disyaratkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pembatasan

:

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/
atau Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke
waktu selama kewajiban NASABAH kepada BANK berdarsarkan
SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian
Pembiayaan belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari BANK, NASABAH tidak diperkenankan melakukan
tindakan di bawah ini:
1. a. menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik
atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau
sebagian kekayaan milik NASABAH baik berupa barang
bergerak maupun tidak bergerak;
b. mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan
NASABAH kepada pihak lain;
c. mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban
NASABAH membayar kepada pihak lain;
d. memberikan pembiayaan/pinjaman kepada pihak lain;
kecuali dalam rangka menjalankan usaha NASABAH seharihari yang mempengaruhi kemampuan NASABAH untuk
melaksanakan Perjanjian Fasilitas dan/atau Perjanjian
Pembiayaan;

2.

Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan NASABAH
seperti namun tidak terbatas pada:
a. mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan
usaha NASABAH;
b. mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang
saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
c. mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk
keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/
atau pihak yang setara lainnya;
d. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan
perusahaan
antara
lain
penggabungan,
peleburan,
pengambilalihan, dan pemisahan.

3.

Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa
apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan
diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara
lainnya dalam perusahaan NASABAH baik berupa hutang/
kewajiban pokok, imbalan dan lain-lain jumlah uang yang wajib
dibayar.
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Jaminan

:

1. Persil tanah dan bangunan berikut segala yang tumbuh serta
melekat diatasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan
Nomor 01675, dengan Surat Ukut Tanggal 07.03.2012,
Nomor 00075/2012, seluas 9.813 m2, yang terletak di Desa/
Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat atas
nama PT Eastparc Hotel. Sedang dalam proses pengikatan
Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 45.750.000.000,(empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
dan akan dipasang Hak Tanggungan Peringkat 2 sebesar
Rp 29.250.000.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima
puluh juta Rupiah);
2. Personal Guarantee dari KHALID BIN OMAR ABDAT sebesar
100% (seratus persen) dari plafond Fasilitas Kredit;
3. Personal Guarantee dari FAUZIAH UMAR ABDAT sebesar
100% (seratus persen) dari plafond Fasilitas Kredit

Berakhirnya Perjanjian

:

Fasilitas Pembiayaan berakhir dalam hal:
a. terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 SUP ini;
b. terjadi perubahan pada peraturan perundangan yang berlaku
atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya oleh pihak
yang berwenang sehingga pemberian Fasilitas Pembiayaan
oleh BANK kepada NASABAH atau pelaksanaan kewajiban
BANK sesuai dengan Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/
atau Perjanjian Pembiayaan menjadi melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini terjadi pengakhiran, maka BANK berhak dengan
pemberitahuan tertulis kepada NASABAH meminta NASABAH
segera melunasi Hutang/Kewajiban.

Hukum yang Berlaku

:

Hukum Negara Republik Indonesia

Domisili Hukum

:

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Keterangan:
Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahun dan Permohonan Persetujuan Tertulis atas
Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Eastparc Hotel yang akan
dilakukan oleh Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui Surat Nomor: 025/PT.EPH/Inf/
II/2019 tanggal 25 Februari 2019, sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapatkan
persetujuan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui Surat Nomor: 028/CIMB-YOG/IV/2019 tanggal
22 April 2019 perihal Persetujuan IPO (Initial Public Offering) PT Eastparc Hotel, yang menyatakan bahwa
PT Eastparc Hotel diberikan persetujuan / ijin untuk melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum
Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) dan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan
pemegang saham atau pengurus atau pihak setara lainnya, perubahan terhadap struktur permodalan
perusahaan, serta pencabutan terhadap pembatasan (waiver) atas ketentuan mengumumkan dan
membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau
pihak yang setara lainnya, termasuk untuk melakukan pelunasan utang pemegang saham, dengan
catatan sebagai berikut:
1. Pemberian izin ini tidak mengubah hak dan kewajiban PT Eastparc Hotel terhadap PT Bank CIMB
Niaga, Tbk berkaitan dengan fasilitas kredit yang diterima dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
2. PT Eastparc Hotel menyerahkan copy dokumen legalitas tentang perubahan susunan Direksi,
Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak setara lainnya, perubahan
terhadap struktur permodalan perusahaan.
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3.

4.

Persetujuan penyimpangan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau
pengurus atau pihak setara lainnya, perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan ini hanya
untuk satu transaksi saja, sedangkan apabila dikemudian hari terdapat perubahan susunan Direksi,
Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak setara lainnya, perubahan
terhadap struktur permodalan perusahaan, maka wajib dimintakan persetujuan kembali ke
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Syarat lainnya sesuai dengan Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04 yang dibuat oleh
PT Bank CIMB Niaga Tbk (SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04) dan Syarat Umum Pembiayaan
Bank CIMB Niaga 2015 Rev.01 yang dibuat oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (SUP Bank CIMB
Niaga 2015 Rev.01).

Selanjutnya, PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui Surat Nomor: 031/CIMB-YOG/V/2019 tanggal 07 Mei
2019 perihal Permohonan Revisi Atas Surat Persetujuan Terkait Rencana Penawaran Umum Perdana
Saham (Initial Public Offering) PT Eastparc Hotel, lebih lanjut menyatakan bahwa melalui surat ini
PT Bank CIMB Niaga memberikan persetujuan kepada PT Eastparc Hotel untuk melakukan Penawaran
Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO); penghapusan syarat perubahan susunan Direksi,
Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau Pengurus atau pihak setara lainnya; penghapusan
syarat perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan; dan pencabutan terhadap pembatasan
(waiver) atas ketentuan mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha
lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, termasuk untuk melakukan
pelunasan hutang Pemegang Saham, pemberian persetujuan sebagaimana tersebut di atas tunduk
pada ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
1. Pemberian persetujuan di atas tidak mengubah kewajiban PT Eastparc Hotel terhadap PT Bank
CIMB Niaga Tbk., termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban yang berkaitan dengan Fasilitas
Kredit dan/atau fasilitas pembiayaan lainnya yang diterima dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.;
2. PT Eastparc Hotel wajib menyerahkan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk copy dokumen legalitas
tentang perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau Pengurus atau
pihak setara lainnya, dalam hal Perseroan melakukan perubahan susunan kepemilikan saham
mayoritas atau pengendali Perseroan selambat-lambatnya 7 hari setelah dokumen legalitas ada;
3. Setelah dilakukannya IPO, dalam hal Perseroan melakukan perubahan susunan kepemilikan
saham mayoritas atau pengendali Perseroan maka harus dilakukan dengan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Bank CIMB Niaga;
4. Ketentuan dan Persyaratan lainnya sesuai dengan Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015
Rev.04 yang dibuat oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (“SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04”) dan
Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2015 Rev.01 yang dibuat oleh PT Bank CIMB Niaga
Tbk (“SUP Bank CIMB Niaga 2015 Rev.01”).
10. HUTANG DENGAN PIHAK AFILIASI
Perseroan telah menandatangani Pernyataan Kesepakatan Penyelesaian Utang Piutang (Net-Off)
dengan pihak berelasi, yaitu Tuan Khalid Bin Omar Abdat, dengan rincian sebagai berikut:
Pernyataan Kesepakatan Penyelesaian Utang Piutang (Net-Off) tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat
di bawah tangan dan bermaterai cukup, antara Tuan Khalid Bin Omar Abdat (yang selanjutnya
disebut sebagai Tuan Khalid) dan Tuan Muhammad Anis yang bertindak untuk dan atas nama
PT Eastparc Hotel Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai Eastparc), yaitu sebagai berikut:
Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk melakukan penyelesaian atas utang
piutang (net-off) dengan rincian sebagai berikut:
Sebelum net-off
13 Mei 2019

Setelah net-off
13 Mei 2019

Piutang usaha Eastparc
Khalid Bin Omar Abdat
Indohotels Booking System*)

1.474.251.364
117.697.702

-

Piutang lain-lain Eastparc
Indohotels Booking System*)

2.816.146.660

-

(3.759.572.717)
(1.439.526.600)
(791.003.591)

(791.003.591)
-

Utang lain-lain Eastparc
Khalid Bin Omar Abdat
Indohotels Booking System*)
Posisi bersih utang Perseroan ke Khalid Bin Omar Abdat
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Berdasarkan rincian sebagaimana di atas, dengan demikian Eastparc menyatakan sepakat dan
setuju untuk melakukan pembayaran kepada Tuan Khalid sebesar Rp791.003.591,- (tujuh ratus
sembilan puluh satu juta tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah).
Keterangan:
Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, pembayaran sebesar Rp791.003.591,- (tujuh ratus sembilan puluh
satu juta tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah) dari Perseroan kepada Tuan Khalid Bin Omar Abdat sebagaimana
dijelaskan di atas belum dilakukan. Transaksi tersebut telah dilakukan secara wajar (arm’s length transaction) dan terjadi
kesepakatan antara para pihak, serta pelunasan atas kewajiban pembayaran tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) kali
pembayaran paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

11. PERJANJIAN ASURANSI
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan menggunakan asuransi untuk melindungi harta
kekayaan, sebagai berikut:
A. Asuransi Terhadap Harta Kekayaan Perseroan
Perseroan telah mengasuransikan resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya,yaitu sebagai
berikut:
1. Penanggung
Nomor Polis
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Letak Pertanggungan

:
:
:
:
:

Jenis Pertanggungan
Nilai Pertanggungan

:
:

Total Pertanggungan
Pengecualian

:
:

2. Penanggung
Nomor Polis
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Letak Pertanggungan

:
:
:
:
:

Jenis Pertanggungan
Nilai Pertanggungan

:
:

PT Sompo Insurance Indonesia
JG-FCE-0000018-00016-2019-05
29 Mei 2019 sampai dengan 29 Mei 2020
PT Eastparc Hotel
Jl. Kapas No. 1, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta 55281, Indonesia
Earthquake
Bangunan
IDR 162.896.051.000,Equipment, Furniture,
Fixture
IDR 30.000.000.000,Sarana Pelengkap
IDR
867.325.000,Business Interruption
IDR 30.000.000.000,Kelebihan Waktu: 14 hari
Sub Limit Money Insurance IDR
IDR 223.763.376.000,2.5% Total Sum Insured

PT Sompo Insurance Indonesia
JG-FCR-0000028-00016-2019-05
29 Mei 2019 sampai dengan 29 Mei 2020
PT Eastparc Hotel
Jl. Kapas No. 1, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Property All Risks
Bagian I
Bangunan
IDR 162.896.051.000,Equipment, Furniture,
Fixture
IDR 30.000.000.000,Sarana Perlengkapan
IDR
867.325.000,Bagian II
Business Interruption

Total Pertanggungan

:

2.500.000.000,-

IDR 30.000.000.000,-

Sub Limit Money Insurance IDR 2.500.000.000,Bagian I + II
IDR 223.763.376.000,-
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Pengecualian

:

Bagian I
- Disebabkan oleh Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak
Pesawat Terbang dan Asap: NIL
- Disebabkan oleh Dampak Kendaraan: NIL
- Disebab oleh Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan
Berbahaya (RSMD 4.1A) + Keributan Sipil (CC): 5% dari
klaim minimal IDR 5.000.000,- setiap satu kerugian atau
serangkaian kerugian yang timbul dari satu peristiwa
- Disebabkan oleh Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan Air
- Disebabkan oleh Longsor dan Subsidensi: 10% dari klaim
setiap satu kerugian atau serangkaian kerugian yang
timbul dari satu peristiwa
- Disebabkan oleh hal lainnya: IDR 1.000.000,- setiap satu
kerugian atau serangkaian kerugian yang timbul dari satu
peristiwa
Bagian II
- Kelebihan Waktu: 3 (tiga) hari dari tanggal gangguan
- Kelebihan Waktu: 7 (tujuh) hari untuk TSFWD (Topan,
Badai, Banjir dan Kerusakan Air)

Asuransi Terhadap Kendaraan Perseroan
Perseroan telah mengasuransikan resiko yang mungkin terjadi atas kendaraannya,yaitusebagaiberikut:
Penanggung

: PT BCA Insurance

Nomor Polis

: 011102021500001

Periode Pertanggungan

: 25 Januari 2017 sampai dengan 25 Januari 2021

Tertanggung

: PT BCAF QQ BCA QQ Muhammad Anwar Karim, SE QQ
PT Eastparc Hotel

Alamat Tertanggung

: Wisma BCA Pondok Indah, Jl.Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta
12310 – Jakarta Selatan.

Merk/Model

: Toyota All New Innova 2.4 VM/T Diesel

Nomor Polisi/Tahun Pembuatan

: TBA/2016

Jenis Pertanggungan

: Casco

Nilai Pertanggungan

: - IDR 381.600.000,- (25/01/2017-25/01/2018)
- IDR 343.440.000,- (25/01/2018-25/01/2019)
- IDR 305.280.000,- (25/01/2019-25/01/2020)
- IDR 286.200.000,- (25/01/2020-25/01/2021)
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Pengecualian

: 1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya
atas kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum
terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
1. kendaraan digunakan untuk:
a. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain,
memberi pelajaran mengemudi;
b. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran
hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai,
kampanye, unjuk rasa;
c. melakukan tindak kejahatan;
d. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam
Polis;
2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
3. perbuatan jahat yang dilakukan oieh:
a. Tertanggung sendiri;
b. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara
sekandung Tertanggung;
c. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada
Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin
Tertanggung;
d. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
e. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai,
jika Tertanggung merupakan badan hukum;
4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah
ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau
kerusakan Kendaraan Berrnotor atau biaya yang langsung
maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari,
ditimbulkan oleh:
1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam,
dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut
oleh Kendaraan Bermotor;
2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di
dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat
dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/
atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung
jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun
tidak langsunq disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran,
huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan
kekuasan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer,
invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar,
terorisme, sabotase, penjarahan;
2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai,
tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor
atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
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3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi
nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif,
tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di
luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang
dipertanggungkan.
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan
atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung
jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau
pengemudi;
2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan
Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki
Surat lzin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
3. dikernudikan oleh seorang yang berada di bawah
pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu
bahan lain yang membahayakan;
4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis
kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik
jalan;
5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak
diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar
rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau
kerusakan atas:
1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada
Polis;
2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian
lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh
risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
3. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor
pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan
tersebut;
4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus
karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau
salah dalam menggunakannya;
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain
Kendaraan Bermotor.
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6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum
terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak
langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
1. kerusakan atau kehilangan hafta benda yang diangkut,
dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang
terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat
dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan,
upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya
yang diderita Tertanggung
12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI
PERSEROAN
Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 13 Maret 2019 dan Surat Pernyataan dari masingmasing anggota Direksi Perseroan yaitu Tuan Khalid Bin Omar Abdat selaku Direktur Utama, Tuan
Muhammad Anis selaku Direktur, Tuan Helmi Khalid Abdat selaku Direktur, dan Tuan Wahyudi Eko
Sutoro selaku Direktur seluruhnya tanggal 13 Maret 2019 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan
Faisel Bin Abdullah Abdat selaku Komisaris Utama, Tuan Zahid Bin Abdullah Rahman selaku Komisaris
dan Tuan Edwin Jayandaru selaku Komisaris Independen seluruhnya tanggal 13 Maret 2019 dinyatakan
bahwa Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat
perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang
tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan
pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga,
sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh
secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara
yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Surat Pernyataan dari Tuan
Khalid Bin Omar Abdat selaku Direktur Utama, Tuan Muhammad Anis selaku Direktur, Tuan Helmi Khalid
Abdat selaku Direktur, dan Tuan Wahyudi Eko Sutoro selaku Direktur seluruhnya tanggal 13 Maret 2019
dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Faisel Bin Abdullah Abdat selaku Komisaris Utama, Tuan
Zahid Bin Abdullah Rahman selaku Komisaris dan Tuan Edwin Jayandaru selaku Komisaris Independen
seluruhnya tanggal 13 Maret 2019 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat dikeluarkan
Perseroan dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak
dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di
Pengadilan Niaga.
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B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
1.

TINJAUAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Eastparc Hotel, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas “PT Eastparc Hotel” No. 16 tanggal 26 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Tri Agus Heryono
S.H., Notaris di Sleman. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-48589.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 05 Oktober 2011, akta telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0080467.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 05 Oktober 2011, serta
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 92 tanggal 16 November 2012,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 69550.
Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Eastparc Hotel
Nomor: 20 tanggal 04 Maret 2019, dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi
Banten, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan
Surat Keputusan Nomor: AHU-0013218.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 11 Maret 2019, serta telah
diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0140341 tanggal 11 Maret 2019 perihal penerimaan
pemberitahuan perubahan data Perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0140339 tanggal 11 Maret 2019
perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan Nomor: AHU-0040256.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 11 Maret 2019 (selanjutnya
disebut “Akta No. 20 tanggal 04 Maret 2019).
VISI
Menjadi pionir muslim-friendly yang dapat diterima seluruh kalangan, fasilitator MICE (Meeting,
Incentive, Convention, and Exhibiton) dan hotel keluarga terbaik di Indonesia.
MISI
Manifestasi hotel keluarga terbaik dengan mengintegrasikan fasilitas MICE (Meeting, Incentive,
Convention, and Exhibiton) terlengkap dan muslim-friendly yang dapat diterima semua kalangan.
MOTTO
Bangga dapat melayani.
NILAI – NILAI PERUSAHAAN
-

Kita adalah keluarga
Pengelolaan perusahaan dengan semangat kekeluargaan, kejujuran, saling menghormati, peduli
satu dengan yang lainnya & mencari solusi secepatnya untuk mendapatkan hasil terbaik.

-

Keramah – Tamahan
Bersungguh-sungguh dalam memberikan pengalaman yang tidak terlupakan kepada para tamu,
karena tamu adalah alasan keberadan kita.

-

Menghormati
Dasar seluruh hubungan adalah menghormati dan menghargai keanekaragaman dan martabat
orang, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

-

Integritas
Melakukan perubahan-perubahan, mengantisipasi dan berkembang menjadi lebih baik setiap
harinya untuk orang lain di sektor pariwisata.

-

Dapat Dipercaya
Menciptakan iklim kepercayaan dan hubungan saling percaya untuk semua orang.

-

Konsisten
Komitmen kita adalah mewujudkan rencana sesuai dengan yang telah kami ungkapkan.
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2.

KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan
dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya:
•

Lokasi yang strategis untuk kunjungan bisnis (MICE) dan hiburan keluarga
Perseroan memiliki hotel yang berlokasi strategis sehingga mudah diakses dan dikembangkan
sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, lokasi hotel Perseroan berjarak + 4 kilometer dari Bandara
Adisucipto dan + 7,5 kilometer dari pusat Kota Yogyakarta. Dimana membuat kunjungan bisnis
menjadi lebih efisien karena terletak tidak jauh dari bandara serta membuat kunjungan untuk
hiburan keluarga menjadi lebih nyaman karena terhindar dari keramaian kota dengan akses yang
mudah untuk dijangkau. Hal ini membuat rata-rata tingkat hunian (occupancy rate) hotel Perseroan
tahunan berkisar 65%-75%.

•

Brand image yang baik dan dikenal sebagai moslem-friendly hotel
Sebelum hotel Perseroan didirikan, konsep moslem-friendly sudah ditanamkan sebagai konsep
utama dari hotel Perseroan. Konsep ini mempunyai tujuan utama yaitu memberikan tempat yang
nyaman bagi seluruh pengunjung terutama bagi yang menganut keyakinan Islam, dimana hotel
Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman yang mengandung alkohol serta seluruh
konsumsi yang berasal dari layanan hotel adalah halal, sehingga seluruh makanan dan minuman
yang berasal dari layanan hotel dapat dinikmati dan dikonsumsi oleh seluruh kalangan.

•

Atmosfir hotel yang unik dan ramah lingkungan
Hotel Perseroan memiliki tema garden-city dengan dilengkapi kebun hidroponik di beberapa area di
dalam hotel, serta dilengkapi oleh mini zoo, kolam renang dengan waterslide, area bermain indoor
dan outdoor, dan kids movie theatre. Dimana atmosfir ini merupakan wujud misi Perseroan untuk
membuat hotel yang ramah lingkungan dan nyaman untuk hiburan keluarga. Sehingga pada tahun
2015, Perseroan dinobatkan sebagai Top 10 dalam Indonesia Green Hotel Award 2015 di Filipina.

•

Fasilitas hotel yang lengkap dan baik dengan harga yang kompetitif
Dengan konsep hotel yang matang serta target pasar yang sudah terbangun, Perseroan memberikan
fasilitas yang lengkap dengan kualitas yang baik sehingga dapat menggapai dan menopang
kebutuhan pasar. Variasi tipe kamar yang terdiri dari 87 kamar Premiere (40m2), 96 kamar Deluxe
(40m2), 4 kamar Junior Suite (60m2), 4 kamar Executive (80m2), dan 1 kamar Presidential Suite
(100m2), serta fasilitas 20 ruang pertemuan, 1 ballroom, dan 1 shopping arcade sehingga dapat
menggapai pasar dari kunjungan bisnis dan keluarga, namun dengan harga yang kompetitif sesuai
dengan perbandingan fasilitas dan harga pasar.

•

Manajemen yang handal dan berpengalaman dalan manajemen perhotelan
Manajemen Perseroan memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan
Perseroan di masa lalu dan diharapkan akan terus melakukan di masa mendatang. Eksekutif level
senior memiliki pengalaman berkisar antara 20 tahun sampai dengan 30 tahun dalam industri
pariwisata dan perhotelan, pengembangan properti dan rekreasi. Manajemen memiliki pengetahuan
dan pengalaman ini dalam mendesain pertumbuhan perseroan.

•

Hubungan baik dengan masyarakat
Perseroan selalu berupaya untuk membina hubungan baik dengan masyarakat. Perseroan
mempekerjakan karyawan lokal di sekitar hotel. Perseroan memiliki 30-40% karyawan penduduk
asli yang masih menjunjung tinggi nilai kebudayaan, Bagi Perseroan penting memiliki hubungan
baik dengan masyarakat di sekitar hotel sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan kepada
masyarakat.
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Perseroan juga memiliki hubungan baik dengan mitra bisnis seperti tour operators dan travel agent,
termasuk e partners untuk menggalakan program sales dan marketing. Hal ini penting dilakukan
karena tour tour operators dan travel agent menyumbang sekitar 50% dari tamu yang datang.
3.

STRATEGI USAHA

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang
berlaku di bidang perhotelan, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:
•

Pengembangan dan penambahan hotel di daerah potensial
Perseroan dengan brand image yang baik serta didukung dengan kinerja keuangan yang selalu
bertumbuh baik, merencanakan akan melakukan ekspansi dengan membangun proyek lain yang
masih masuk dalam area bisnis Perseroan pada daerah potensial agar dapat tetap berada dalam
kompetisi di pasar.

•

Menjaga keberlangsungan usaha dalam segi kualitas kinerja
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu fokus terhadap keberlangsungan
usaha. Dalam industri perhotelan, Perseroan melakukan pengelolaan dengan menjaga dan
mengembangkan hotel Perseroan agar dapat tetap dalam kompetisi di pasar, serta pengelolaan
manajemen hotel dalam menjaga kualitas servis untuk pelanggan dan pengunjung hotel, sehingga
tidak terjadi penurunan pada kualitas kinerja Perseroan.

•

Service Excellence
Perseroan memberikan pelayan yang maksimal sesuai dengan motto yaitu “Proud to serve”.
Karena bagi Perseroan, kepuasan tamu adalah hal yang utama. Hal tersebut dibuktikan dengan
review Perseroan di media online selalu diangka tertinggi seperti di bawah ini:
Agoda : 8.9
Booking.com : 9.2
Traveloka : 9.1
TripAdvisor : peringkat 6 di Yogyakarta
Expedia : 4.6
Pegipegi : 9.6
Google : 4.6
Tiket.com: 9.5

4.

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah bidang perhotelan. Saat ini, Perseroan memiliki
1 (satu) hotel bintang lima dan sedang membangun 1 (satu) hotel bintang empat, yang keduanya
berlokasi di Yogyakarta. Berikut adalah ulasan sekilas mengenai hotel yang dimiliki oleh Perseroan:
Eastparc Hotel Yogyakarta
Perseroan memiliki sebuah hotel bintang lima yang beralamat di Jalan Kapas No. 1, Kledokan,
Caturtunggal, Sleman Yogyakarta dengan luas tanah sekitar 1 hektar dan luas bangunan 25.000 m2.
Hotel mulai beroperasi pada bulan Oktober 2013 dan diresmikan pada Grand Opening tanggal 26 April
2014.
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Eastparc Hotel Yogyakarta memiliki 189 kamar, dimana diantaranya adalah kamar dengan tipe Deluxe,
Premier, Junior Suite, Executive Suite dan Presidential Suite. Eastparc Hotel Yogyakarta juga memiliki 20
ruang pertemuan dengan akses internet dan juga perlengkapan pendukung MICE (Meeting, Incentive,
Convention, and Exhibition) yang merupakan salah satu MICE terbaik di Yogyakarta. Jumlah ruang
pertemuan yang dimiliki oleh Eastparc merupakan yang terbanyak di Jawa Tengah.
Pada 2017 lalu, Eastparc Hotel Yogyakarta mulai mempunyai misi untuk menjadi hotel keluarga. Untuk
itu, pada tahun 2017 hingga 2018 mulai dibangun beberapa fasilitas baru, seperti kolam renang yang
dilengkapi waterslide, area bermain anak indoor dan outdoor, kids movie (bioskop mini) dan juga kebun
binatang mini.
Di tahun 2018, Eastparc Hotel Yogyakarta memperkenalkan The Heritage Place sebagai restaurant yang
menyediakan makanan tradisional dan unik. Setelah itu, Eastparc Hotel juga menyediakan shopping
arcade sebagai sarana berbelanja yang merupakan gabungan dari 13 brand pakaian, craft dan juga
makanan yang akan semakin berkembang ditahun 2019.
Pada penghujung tahun 2018, Eastparc Hotel Yogyakarta dinobatkan sebagai hotel yang sudah
tersertifikasi halal oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Hal tersebut semakin membuat Eastparc Hotel
Yogyakarta dikenal sebagai moslem-friendly hotel ditambah adanya mushola atau tempat beribadah
yang disediakan di tiap lantai. Hal tersebut membuat Eastparc Hotel Yogyakarta optimis untuk melakukan
berbagai inovasi untuk tahun yang akan datang.
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Berikut adalah beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Eastparc Hotel Yogyakarta :
Ruang pertemuan Angsana
Ruang pertemuan Iris
Verandah Alfresco Restaurant
Area bermain anak outdoor (Outdoor Kids Playground)
Bakpia Jogja Istimewa
Kebun Hidroponik (greenhouse)
Kebun hidroponik (Rooftop Farm)
Taman dinding (Flower Wall)
Water slide di area kolam renang untuk dewasa
BBQ corner
Kolam ikan koi (Koi Pond) dan aquarium
Area bermain anak indoor (Kids Play)
Bioskop mini (Kids Movie)
Ruang laktasi
Tempat parkir outdoor
Water slide di area kolam renang untuk anak (spiral)
Kebun binatang mini (Fragile Garden)
Eastparc Shopping
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Sertifikat Bintang Lima

Sertifikat Halal

Eastparc Express

Eastparc Hotel Yogyakarta telah memperluas area untuk membangun Eastparc Express, sebuah hotel
bintang empat yang berada tepat di sebelah utara Eastparc Hotel Yogyakarta dengan tanah yang telah
memilik Izin Bangunan hotel terdahulu yaitu seluas 1.210 m2 (seribu dua ratus sepuluh meter persegi).
Pembangunan hotel bintang empat Eastparc Express di atas tanah-tanah yang telah memiliki Izin
Bangunan hotel terdahulu dapat dilakukan meskipun kepemilikan hak atas tanah-tanah tersebut telah
beralih.
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Pembangunan Eastparc Express yang rencananya akan segera dilakukan setelah menerima dana hasil
Penawaran Umum memberikan semangat baru bagi Eastparc Hotel Yogyakarta. Hal ini bertujuan untuk
memberikan ruang lebih kepada pasar lokal dengan budget yang sesuai. Dengan demikian, kebutuhan
akomodasi tamu domestik untuk menginap dengan estimasi jumlah kamar mencapai 150 kamar dapat
terpenuhi.
Dengan memperluas bisnis dengan dua hotel bersebelahan yang berbeda bintang, tentu memberikan
tantangan tersendiri bagi manajemen Eastparc Hotel.

Eastparc Hotel dan Eastparc Express diharapkan dapat bersinergi secara positif untuk memberikan
hasil yang maksimal. Kedua hotel akan beroperasi di bawah satu manajemen yang sama, dimana
kegiatan planning, organizing, directing, monitoring, controlling, dan evaluating dapat dilakukan secara
efisien oleh satu manajemen. Dari segi penjualan, Eastparc Hotel dan Eastparc Express juga akan
saling mendukung dalam mengambil market dengan cara penyesuaian budget yang diberikan oleh
client.
Saat ini, terdapat Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen
dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman (“Peraturan Bupati Sleman”). Namun Peraturan Bupati
Sleman tersebut mengatur adanya pengecualian bagi pengembangan hotel berbintang yang telah
memiliki izin sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2a) dan (2c) Peraturan Bupati
Sleman. Dengan demikian, pembangunan hotel bintang empat Eastparc Express di atas tanah yang
telah memiliki izin bangunan hotel terdahulu dapat dilakukan, meskipun pemegang atas izin tersebut
beralih.
PENDAPATAN DAN TINGKAT OKUPANSI HOTEL
Berikut adalah pendapatan hotel dalam 3 (tiga) tahun terakhir :
(dalam jutaan Rupiah)
Tahun
2016
2017
2018

Pendapatan
49.486
54.206
54.056
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Berikut adalah rata-rata tingkat okupansi hotel dalam 3 (tiga) tahun terakhir :
Tahun
2016
2017
2018

Rata - Rata Tingkat Okupansi
65,26%
71,46%
74,69%

PEMASARAN
Hotel merupakan salah satu komponen penting dalam pariwisata. Hotel memberikan pelayanan
penginapan serta jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu. Dengan banyaknya jasa hotel
di Yogyakarta, timbullah persaingan dalam memasarkan produk jasa hotel masing-masing. Persaingan
dalam bisnis hotel tersebut membuat Eastparc Hotel Yogyakarta berusaha untuk meningkatkan kualitas
produk, fasilitas dan pelayanan.
Dengan cara merancangkan strategi program promosi yang baik, merupakan inti dari kombinasi bauran
pemasaran yaitu produk, harga, promosi dan distibusi untuk menjaring konsumennya. Untuk menghadapi
persaingan dan memberi nilai tambah, maka menejemen Eastparc Hotel Yogyakarta mengarahkan
strategi pemasaran dengan baik dalam memperkuat posisi Hotel dalam kondisi persaingan. Peran
tenaga pemasaran adalah menjual, mengajak, memberi tahu, dan mengingatkan kembali semua produk
dan fasilitas yang dimiliki oleh Eastparc Hotel Yogyakarta serta menyebarluaskan semua keunggulan
yang dimikinya.
Hasil dari kontribusi market yang telah terbentuk dari tahun – ke tahun di Eastparc Hotel Yogyakarta,
berdasarkan pembagian segmentnya dapat di gambarkan dalam tabel berikut :

Segmen
Individual & WIG
Corporate
Government
Website
OTA
Wholesaler
Retail Agent
Social Event
Total

Pendapatan untuk tahun
yang berakhir pada bulan
Desember 2016
% Pendapatan
7,72%
40,02%
29,20%
0,44%
16,86%
3,81%
1,96%
0,00%
100,00%

Pendapatan untuk tahun
yang berakhir pada bulan
Desember 2017
% Pendapatan
5,10%
44,48%
29,74%
1,96%
12,93%
2,05%
3,67%
0,08%
100,00%

Pendapatan untuk tahun
yang berakhir pada bulan
Desember 2018
% Pendapatan
2,20%
38,69%
29,16%
2,80%
21,52%
2,45%
3,10%
0,08%
100,00%

CORPORATE
Pasar perusahaan ( Corporate market ) adalah kontributor utama yang cukup baik dari segi pendapatan
dengan mengkombinasikan kebutuhan kamar juga kebutuhan ruang pertemuan. Market yang
sebelumnya dimaintain dengan baik serta penambahan account secara maksimal.
Hal ini dapat dicapai dengan beberapa strategi, antara lain :
•
Update: Melakukan Maintain Loyal Corporate yang dilakukan oleh Sales Account Corporate
dengan selalu memberikan Update Produk, dengan cara email blast maupun direct komunikasi
dari telesales dan media social. Diharapkan setelah melakukan hal tersebut secara konsisten,
Loyal Corporate selalu update akan perkembangan terbaru dari Hotel Eastparc Yogyakarta dan
hubungan kerjasama dapat terus terjalin dengan baik sehingga Corporate dapat menjadikan Hotel
Eastparc Yogyakarta sebagai pilihan diantara banyaknya hotel baru di Yogyakarta.
•
Reward: Memberikan reward kepada Loyal Corporate sebagai contoh memberikan Compliment
fasilitas dan kamar di Hotel Eastparc Yogyakarta.
•
New Account Corporate: Renewal Contract Rate untuk existing account dan explore account
Corporate baru baik di local area maupun nasional area. Dengan cara direct by visit corporate, by
telesales maupun email blasting. Sehingga diharapkan adanya bisnis MICE, FIT, Long Stay dari
corporate baru ke Hotel Eastparc Yogyakarta secara berkala.
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GOVERNMENT
Pasar pemerintahan ( government market ) merupakan kontributor yang cukup stabil dengan produktifitas
yang cukup baik. Meskipun dihadapkan dengan tantangan berupa beberapa kebijakan pemerintah
terkait pembatasan kegiatan pertemuan di Hotel, pangsa pasar pemerintahan masih memiliki potensi
produksi yang cukup baik
•
Meningkatkan jumlah target account yang di-touch
•
Meningkatkan production segment Government terutama ke pelosok – pelosok daerah se-Indonesia
seperti DPRD Kabupaten & Kota, serta lembaga pemerintahan di masing – masing daerah.
•
Memberikan reward kepada pemerintah yang loyal
•
Meningkatkan productions dan hubungan yang baik dengan kantor-kantor pemerintah di Yogyakarta.
(Seperti turut mendukung program CSR)
•
Memperluas area dan menambah intensitas Sales Mission.
TRAVEL AGENT
Travel Agent adalah salah satu channel distribusi yang mampu menghasilkan revenue namun juga
pemasaran secara tidak langsung. Saat ini, travel agent tidak hanya mendapatkan bisnis dari leisure
market, inbound series atau pun incentive, namun juga market business corporate dan government.
Kerja sama dengan beberapa travel agent untuk memaksimalkan room revenue dalam bentuk
kesepakatan harga kontrak yang berlaku bagi travel agent wholesale ataupun retail , dimana mereka
bisa mengoptimalkan penjualan kamar hotel dengan harga yang menarik dan mereka mendapatkan
profit dari komisi harga kontrak.
•
Mengikuti acara trade show yang diselenggarakan oleh asosiasi travel agent ataupun travel agent
wholesale.
•
Mendistribusikan contract rate ke wholesale dan local travel agent
•
Memaintain loyal travel agent
•
Memberikan penghargaan kepada travel agent yang memiliki produktivitas tertinggi
•
Memberikan ad hoc/special rate bagi travel agent yang memiliki group series
ONLINE
Bisnis perhotelan di Indonesia memasuki era baru. Kondisi itu tak lepas dari perubahan di berbagai
bidang, meliputi perkembangan teknologi komunikasi, munculnya generasi millenials yang berperan
besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, kebutuhan pola pikir, pola kerja baru, dan model
bisnis. Seiring dengan kondisi kemajuan tekhnologi tersebut , Online market memperluas transparansi
struktur harga hotel dengan menekankan pada harga yang sangat kompetitif bagi satu sama lain
hotel. Harga yang dipasang bisa menjadi sangat sensitif apabila tidak disertai strategi yang benar,
namun sangat berguna untuk melengkapi segmentasi dan basic okupansi dari early bird booking.
Dengan metode prepayment sehingga memungkinkan kita menerima pembayaran di muka dan juga
meningkatkan brand awareness melalui gambar dan pemaparan fasilitas hotel. Melihat prediksi ini,
beberapa hal yang perlu di lakukan untuk meningkatkan penjualan dari market online :
•
Fokus terhadap volume/occupancy akan tetap dilakukan untuk fill up basic occupancy dan
mengontrol ARR dengan mengaplikasikan Strategy Dynamic Pricing di channel pihak ke 3 ( OTA ).
•
Selalu update profile terhadap progres perkembangan fasilitas hotel di channel pihak ke 3 ( OTA )
•
Selalu memonitor perkembangan komentar tamu – tamu yang ada di media online
•
Maintain social media Hotel dan Retail [IG, facebook, twitter]
•
Membuat harga yang menarik di website dengan kemudahan sistem reservasi melalui website
[interactive booking]
•
Maintain customer relation dengan tamu – tamu online
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INDIVIDUAL & SOCIAL FUNCTION
Pasar perorangan dan acara sosial ( Individual & Social Event market) adalah pasar yang sadikit banyak
memiliki kontribusi yang tetap perlu di perhatikan dan olah dengan baik guna memberikan kontribusi
yang maksimal. Pasar ini merupakan pasar dengan kebutuhan seperti Pernikahan, Ulang Tahun, Arisan,
Reuni, ataupun group keluarga. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan produksi
pendapatan dari market ini adaalah :
•
Kerjasama dengan rekan Wedding Organizer
•
Kerjasama dengan rekan Event Organizer
•
Kerjasama dengan rekan vendor dekorasi, party effect dan lainnya
•
Membina hubungan baik dengan beberapa asosiasi seperti asosiasi club mobil, perkumpulan
arisan sosialita, dan lain sebagainya
5.

PENGHARGAAN

Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diraih oleh Perseroan :

ASEAN Green Hotel Standard (2016 – 2018)
6.

Hotel Berwawasan Lingkungan (2015)

PERSAINGAN

Saat ini, pesaing Perseroan adalah hotel bintang 5 (lima) lainnya yang berada di Yogyakarta, seperti
contohnya Hotel Melia Purosani, Hotel Sheraton Mustika, Hotel Royal Ambarrukmo, Hotel Grand
Mercure, dan lainnya. Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan, Perseroan optimis dapat
bersaing dengan baik dengan para pesaingnya.
Perseroan berada di posisi yang cukup baik dalam dunia persaingan Hotel berbintang di Yogyakarta
dari sisi tingkat hunian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
•
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Yogyakarta terkait rata - rata tingkat hunian hotel berbintang
di Yogyakarta selama tahun 2016 sebesar 57,09%, sedangkan Eastparc Hotel Yogyakarta sebesar
65,10% ( lebih unggul 8,01% ). Referensi : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
•
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Yogyakarta terkait rata - rata tingkat hunian hotel berbintang
di Yogyakarta selama tahun 2017 sebesar 59,60%, sedangkan Eastparc Hotel Yogyakarta sebesar
70,36% ( lebih unggul 10,76% ). Referensi : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
•
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Yogyakarta terkait rata - rata tingkat hunian hotel berbintang
di Yogyakarta selama tahun 2018 sebesar 57,44%, sedangkan Eastparc Hotel Yogyakarta sebesar
74,69% ( lebih unggul 17,25% ). Referensi : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
7.

ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengatur kepatuhan Perseroan terhadap UndangUndang dan peraturan lingkungan. Perseroan menaruh perhatian yang mendalam terhadap hal-hal yang
terkait dengan masalah lingkungan di sekitar lokasi dan tiap pembangunan dari tiap property Perseroan,
oleh sebab itu, Perseroan harus menerbitkan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dan IMB
(izin Mendirikan Bangunan). Perseroan memiliki keyakinan bahwa telah mematuhi seluruh aspek yang
berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan lingkungan di Indonesia.
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8.

KETERANGAN TENTANG INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Prospek Industri Perseroan
Sektor pariwisata menjadi andalan utama Pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam
beberapa tahun belakangan, dimana Presiden Joko Widodo menetapkan sektor ini sebagai leading
sector dan prioritas utama dalam perekonomian dengan alasan sektor pariwisata mampu menciptakan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh wilayah nusantara. Dengan pertumbuhan
mencapai 22%, tidak sulit bagi Indonesia untuk mendatangkan devisa dari pariwisata (sumber: https://
www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/empat-tahun-jokowi-jk-pariwisata-indonesia-duduki-peringkat-9dunia/ar-BBORt1r). Lebih lanjut, kondisi perekonomian Indonesia yang terus bertumbuh stabil serta
perbaikan konsumsi pemerintah dan investasi membuat ambisi Pemerintah untuk meningkatkan
kontribusi sektor ini menjadi sebesar 8% dari PDB di tahun 2019 (sumber: https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051?).

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada grafik diatas, tingkat inflasi di Indonesia terlihat stabil dalam kisaran 3,00% - 3,60% yang
diakibatkan oleh kebijakan Pemerintah dalam mengontrol peredaran dan harga atas bahan konsumsi
secara nasional, serta pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga biaya-biaya yang dapat
mempengaruhi pertumbuhan harga bahan konsumsi dapat lebih efisien. Inflasi terbesar disumbang
oleh inflasi tarif transportasi udara, darat, dan laut. Lebih lanjut, rata-rata indeks harga konsumen juga
terlihat menanjak stabil menyesuaikan dengan tingkat inflasi. Sehingga dapat disimpulkan kemampuan
konsumen dalam membeli barang konsumsi masih stabil (sumber: https://tirto.id/bps-inflasi-selamatahun-2018-capai-313-persen-dc7W). Namun, tingkat okupansi hotel secara nasional masih terbilang
lesu dibawah 60%. Meski ada perhelatan Asian Games dan rapat IMF/World Bank pada tahun 2018
tingkat okupansi masih jauh dibawah 60%, yaitu sebesar 56,28% dibandingkan dengan tahun 2017
yaitu sebesar 59,60%. Salah satu penyebab rendahnya tingkat okupansi hotel adalah bencana alam
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yang terjadi pada sekitar tempat-tempat wisata di Indonesia (sumber: http://www.buletindewata.
com/pariwisata/2018/11/09/9227/usai-hajatan-imf-world-bank-okupansi-hotel-di-nusa-dua-dan-kutamerangkak-turun.html & https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/22/132129726/okupansi-hotelsaat-asian-games-kurang-menggembirakan).
Prospek Usaha Perseroan
Potensi wisata yang baru menjadi perhatian karena pertumbuhan yang sangat pesat belakangan
ini yaitu wisata halal. Dengan potensi yang besar, membuat sejumlah negara di dunia berlomba
memberikan layanan wisata halal terbaik. Destinasi-destinasi untuk wisata halal mulai bermunculan,
dimana Indonesia tercatat sebagai salah satu destinasi favorit dikarenakan oleh mayoritas populasi
yang menganut keyakinan Islam. Indonesia termasuk terdepan dalam industri wisata halal ini, dimana
Mastercard Crescent Rating Global Moslem Travel Index (“GMTI”) menempatkan Indonesia pada posisi
kedua teratas sejajar dengan Uni Emirat Arab dengan skor 72 dari total negara destinasi sebanyak
130 negara (sumber: http://www.netralnews.com/news/wisata/read/136810/tujuan-wisata-muslimindonesia-kalah-dari-singapura).
Dengan potensi dan prospek sektor saat ini, Pemerintah Indonesia dengan percaya diri menargetkan
bertengger pada posisi teratas di 2019, dengan perkiraan jumlah wisatawan muslim mencapai 156
juta orang pada 2020 atau mewakili 10% dari segmen wisata secara keseluruhan. Dengan target ini,
Pemerintah merencanakan pengembangan kualitas layanan serta merangkul pemangku kepentingan
di sektor pariwisata seperti pemerintah daerah, akademisi, pelakum industri pariwisata, media, dan
komunitas muslim seperti MUI, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Perkumpulan Pariwisata Halal
Indonesia (PPHI), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) agar pengembangan
Pariwisata Halal Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan maksimal (sumber: https://www.
sharianews.com/posts/bidik-destinasi-halal-terbaik-dunia-2019-indonesia-mesti-mulai-tebar-pesona).

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada grafik diatas, wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta terus meningkat setiap tahun, dimana
mayoritas wisatawan yang berkunjung adalah wisatawan nusantara sekitar 4,8 juta jiwa pada tahun 2017.
Walau jumlah wisatawan mancanegara masih tergolong kecil dibandingkan dengan jumlah wisatawan
nusatara, jumlah wisatawan mancanegara tetap meningkat setiap tahun, dimana kunjungan tertinggi
sekitar 397 ribu jiwa pada tahun 2017. Lebih lanjut, pertumbuhan total wisatawan yang berkunjung di
Yogyakarta sekitar 10,00% - 23,00% setiap tahunnya (sumber: MICE Edisi Khusus Kontan Februari
2019, “Menarik Cuan dari Bisnis MICE”).
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Dengan pasar yang terus bertumbuh serta dengan potensi wisata halal yang besar, manajemen
Perseroan memproyeksikan jumlah pendapatan 2019 mengalami kenaikan 7% atau sekitar Rp 4,2
miliar dengan perkiraan kenaikan GOP sebesar 2% serta occupancy rate sebesar 1,38%. Dimana
perkiraan ini diakibatkan oleh kenaikan penjualan melalui Online Travel Agent (“OTA”) dan kenaikan
pada permintaan MICE dari tahun ke tahun.
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IX. EKUITAS
Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan
posisi keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang
telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexia International); berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditanda tangani
oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA.
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian

31 Desember
2017

2018

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp8.500
per saham tahun 2018, 2017 dan 2016.
Modal ditempatkan dan disetor
21.845.467 saham tahun 2018 dan 2017
dan 20.000.000 saham tahun 2016
Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak
Saldo laba
Pengukuran kembali
imbalan pasca kerja
JUMLAH EKUITAS

2016

185.686
6.557
(6.854)

185.686
6.557
(9.208)

170.000
6.557
(11.226)

45
185.434

(66)
182.970

165.331

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan,
tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.
Tabel Proforma Ekuitas
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada
Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2018, maka proforma struktur permodalan Perseroan
pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan

Tambahan Modal
Tambahan
Modal
Disetor Dari Aset
Modal
Disetor
Pengampunan Pajak
Disetor

Posisi
Ekuitas
menurut
Laporan
Keuangan
pada
tanggal 31 Desember 2018
185.686
Perubahan
Ekuitas
setelah
tanggal 31 Desember 2018 jika
diasumsikan terjadi pada tanggal
tersebut:
Penawaran Umum sebanyak
412.636.600 (empat ratus dua
belas juta enam ratus tiga puluh
enam ribu enam ratus) Saham
Baru dengan nilai nominal
Rp50,- (lima puluh Rupiah) per
saham dengan Harga Penawaran
Rp133,- (seratus tiga puluh tiga
Rupiah) per saham
20.632
Proforma
Ekuitas
pada
tanggal 31 Desember 2018
setelah Penawaran Umum
dilaksanakan
206.318
Biaya Emisi
Posisi Ekuitas menurut laporan
keuangan per 31 Desember
2018
setelah
Penawaran
Umum dilaksanakan, setelah
dikurangi biaya emisi

(dalam jutaan Rupiah)
Pengukuran
Total
Kembali Imbalan
Ekuitas
Pasca Kerja

Saldo
Laba
(Rugi)

6.557

-

(6.854)

45

185.434

-

34.249

-

-

54.881

6.557

34.249

(6.854)

45

240.315
(3.692)

236.623
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X. KEBIJAKAN DIVIDEN
Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak
yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima
dividen.
Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan), dalam
hal saldo laba Perseroan postif. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan
sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim
tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh
dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi
pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan
tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi
akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim
tidak dikembalikan oleh pemegang saham.
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk
membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun
berjalan Perseroan tahun buku 2019, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham
Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi
keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh
hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan
perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.
Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen
kepada pemegang saham.
Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun buku 2016, 2017, dan 2018.
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XI. PERPAJAKAN
Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1)
menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangktutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.
Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau
diperoleh 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 syaratsyarat di bawah ini terpenuhi:
•
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
•
Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang
menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%
dari jumlah modal yang disetor.
Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima
dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma,
Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa
dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang
oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha
Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk
Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib
membayarkan.
Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang
dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal
17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas
Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal
29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan
Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai
Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang
pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen
dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai
Objek Pajak Penghasilan.
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh
persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan
penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda
dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November
2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
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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 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 No. 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 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi
dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek
melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2)

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima
persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana
Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana.
Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham
pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham
tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

3)

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri
dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu
kepada DIrektur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN
Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan
yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT
PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN
SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.
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XII. PENJAMINAN EMISI EFEK
1.

KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek PT Eastparc Hotel Tbk No. 183 tanggal 20 Maret 2019, yang diubah dengan Addendum
Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Eastparc Hotel Tbk No. 204 tanggal 23 April 2019,
yang diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Eastparc Hotel Tbk
No. 84 tanggal 21 Juni 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek,
menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada
Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham
yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.
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.
Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat
untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam
Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.
2.

SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran
Umum Perseroan adalah sebagai berikut:
No

1.

3.

Nama Penjamin Emisi Efek
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
PT UOB Kay Hian Sekuritas
Total

Porsi Penjaminan
(jumlah saham)
412.636.600
412.636.600

Jumlah Penjaminan
(Rp)
54.880.667.800
54.880.667.800

%

100,00
100,00

PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara
Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil
penawaran awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei – 20 Juni 2019. Berdasarkan
hasil bookbuilding, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek,
berada pada kisaran harga Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp145,- (seratus
empat puluh lima Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah
dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor,
ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp133,- (seratus tiga puluh tiga Rupiah) per saham, dan dengan
mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
•
Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
•
Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
•
Kinerja keuangan Perseroan;
•
Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan
keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
•
Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
•
Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode
penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan
terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang
secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.
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XIII. 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

Nama Kantor

:

STTD
Nama Partner
Asosiasi
Pedoman Kerja

:
:
:
:

Tugas dan Kewajiban Pokok

:

KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
Member of Nexia International
The Royal Palace, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A – C29,
Jakarta 12810, Indonesia
(021) 8313 861
(021) 8313 871
STTD.AP-505/PM.22/2018
Aris Suryanta, Ak., CPA., CA
IAPI, IAI
Standar Profesional Akuntan Publik

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan
standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan
Akuntan Publik merencakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang
diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi
pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan
dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi
signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan
keuangan Perseroan.
2.

KONSULTAN HUKUM

Nama Kantor

:

STTD

:

Nama Partner
Asosiasi
Pedoman Kerja

:
:
:

Tugas dan Kewajiban Pokok

:

Kantor Hukum William Hendrik Esther
Palma One Lantai 3 Suite 308
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Kuningan Timur
Jakarta Selatan 12950, Jakarta - Indonesia
(021) 522 6772
(021) 522 6773
Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 Tanggal 14 Mei 2018 atas
nama Hendrik Silalahi.
Hendrik Silalahi, S.H.
201717
Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
(HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM
No. KEP/01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta
mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen
sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan
Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan
atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat
Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
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3.

PERUSAHAAN PENILAI

Nama Kantor

:

KJPP Wawat Jatmika dan Rekan Cabang Surabaya
Jalan Ketintang Baru I/16 C Surabaya
(031) 8293881

STTD
Nama Partner
Asosiasi
Pedoman Kerja

:
:
:
:

STTD.PP-116/PM.223/2019
Ronald Tulus Maruli Silitonga
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018
Peraturan BAPEPAM & LK Nomor VIII.C.4

Tugas dan Kewajiban Pokok

:

Ruang lingkup tugas Penilai antara lain melakukan analisis mengenai sifat, fakta, obyek penilaian,
dan kondisi rencana transaksi; melakukan penilaian secara tidak berpihak, obyektikf dan tanpa
mengakomodasi kepentingan pribadi atau pihak tertentu; menganalisis seluruh aspek obyek penilaian;
melakukan inspeksi terhadap obyek penilaian; membuat dan memelihara kertas kerja penilaian property;
membuat dan memelihara dokumentasi pendukung; dan dalam hal terdapat kondisi yang mewajibkan
dilakukan revisi atas kontrak penugasan penilaian professional atau surat perjanjian kerja maka revisi
wajib dilakukan atas dasar kesepakatan antara Penilai Properti dan pemberi tugas.
4.

NOTARIS

Nama Kantor

:

Kantor Notaris & PPAT Sugih Haryati, SH, M.Kn
Rukan Ginza Blok A No. 6, Pinang, Kota Tangerang
(021) 5571 2394

STTD
Nama Notaris
Asosiasi
Pedoman Kerja

:
:
:
:

STTD.N-135/PM.2/2018
Sugih Haryati, SH, M.Kn
UU No. 30 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 tahun
2014 tentang jabatan Notaris dan Kode etik perkumpulan ikatan
Notaris Indonesia

Tugas dan Kewajiban Pokok

:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta
dalam rangka Penawaran Umum, antara lain mebuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan,
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada
Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.
5.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Nama Kantor

:

STTD

:

Asosiasi
Pedoman Kerja

:
:

PT Adimitra Jasa Korpora
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp. : +62 21 – 2974 5222
Fax. : +62 21 – 2928 9961
Surat Keputusan Ketua Bapepam No KEP-41/D.04/2014 tanggal
19 September 2014.
Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
UU No. 30 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 tahun
2014 tentang jabatan Notaris dan Kode etik perkumpulan ikatan
Notaris Indonesia
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Tugas dan Kewajiban Pokok

:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek (”BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan
Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”)
yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham
dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan
untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai
dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE
mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan
pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang
melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan
rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan
penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila
diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
pasar modal yang berlaku.
Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan
afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undang Pasar Modal.
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XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR
DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT
PEMEGANG SAHAM
Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan penting lainnya terkait pemegang
saham adalah sebagai berikut:
1.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha
dalam bidang hotel bintang lima, hotel bintang empat, restoran, rumah minum/kafe dan event
-organizer.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut:
a.

Kegiatan usaha utama:
i.

Hotel bintang lima: Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan,
makan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kategori: I KATEGORI/KODE
minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh
bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan
sebagai hotel bintang lima (termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan
instansi yang membinanya;

ii.

Hotel bintang empat: Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan
penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian
atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan
persyaratan sebagai hotel bintang empat yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi
yang membinanya;

iii.

Restoran: Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian
atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman
untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan
untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat
keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya. Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kategori: I KATEGORI/KODE;

iv.

Rumah Minum/ Kafe: Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat
di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya
minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan
untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan
surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum;
dan

v.

Event Organizer: Kelompok ini mencakup kegiatan event organizer yang mengorganisasikan
rangkaian acara, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan,
eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan
tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Jasa event organizer
adalah penyelenggaraan sebuah acara berdasarkan pedoman kerja dan konsep acara
tersebut dan mengelolanya secara profesional. Kegiatan EO yang dicakup pada kelompok
ini adalah EO pernikahan, pesta ulang tahun dan acara sejenisnya.
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b.

Kegiatan usaha penunjang:
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan
kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk
mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas.

2.

Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan
Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan yang mengatur mengenai perubahan
permodalan antara lain sebagai berikut:
a.

Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan
modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat
Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat “RUPS”),
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak
dengan harga di bawah harga nominal.

b.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun
tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada
saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
ii. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun;
iii. memperoleh persetujuan RUPS;
iv. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham
perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai
pasar wajar; dan
v. 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 Otoritas
Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

c.

Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum
terbatas, maka dilakukan dengan ketentuan berikut:
i. seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik
Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan
tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan ”Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu” atau disingkat ”HMETD”) dan masing-masing Pemegang Saham tersebut akan
memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya
dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam
jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang
menyetujui pengeluaran saham baru tersebut;
ii. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
a) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
b) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi
saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui
oleh RUPS; dan/atau
d) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan
penambahan modal tanpa HMETD.
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iii.

HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu;
iv. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan
terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan
persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di
Republik Indonesia;
v. Apabila HMTED tidak diambil oleh pemegang HMETD maka harus dialokasikan kepada
semua Pemegang Saham yang memesan tambahan Saham bersifat ekuitas, dengan
ketentuan apabila jumlah Saham bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Saham tersebut
wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masingmasing Pemegang Saham yang memesan tambahan Saham bersifat ekuitas;
vi. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut
akan dikeluarkan oleh Direksi berdasarkan RUPS kepada pihak yang telah menyatakan
kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang sama, dengan
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal di Republik Indonesia;
vii. 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.
viii. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai
klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.
d.

Ketentuan dalam huruf c di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan
mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut,
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

e.

Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi
kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
i. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
ii. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
iii. 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;
iv. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga
modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)
UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir iii di atas tidak
terpenuhi;
v. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas termasuk juga persetujuan
untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas.

f.

Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah
terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling
kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
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3.

Ketentuan Yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan yang mengatur tentang
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa antara lain sebagai berikut:
a.

RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku
Perseroan ditutup;

b.

Dalam RUPS Tahunan :
i. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
untuk mendapat pengesahan RUPS;
ii. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
iii. Direksi mengajukan usul penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang baru
selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu untuk mendapat
persetujuan rapat;
iv. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan Kantor akuntan publik yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan;
v. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
vi. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar.

c.

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota
Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan dan laporan keuangan.

d.

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku berakhir.

e.

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan
Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.

f.

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.

g.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan
RUPS kedua.

h.

Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan
dan tidak mencapai kuorum.

i.

RUPS kedua sebagaimana dimaksud sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

j.

Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, Perseroan dapat
memohon kepada Otoritas Jasa Keuangan agar ditetapkan kuorum kehadiran, jumlah suara
untuk pengambilan keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS untuk RUPS
ketiga.
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k.

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan
tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
kuorum RUPS tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

l.

Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
RUPS.

m. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
n.

Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat
kuasa; Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan
oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi
sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.

o.

Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu
pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia,
harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

p.

Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan
kepadanya pada waktu RUPS diadakan.

q.

Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu
suara).

r.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku
kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak
dihitung dalam pemungutan suara.

s.

Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditanda-tangani dan
harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara
dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak
mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus secara lisan, kecuali jika
para Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham
Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia.

t.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan
pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

u.

RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat mengambil keputusan
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

v.

Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan
suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:
i. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan
ii. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersamasama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan
dengan hak suara yang sah.

w.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan
suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara.
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4.

Hak, Preferensi dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham
a.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan
atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.

b.

Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.

c.

Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

d.

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik 1 (satu)
saham, dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

e.

Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka
yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka
atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa
itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

f.

Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para Pemegang Saham tersebut tidak
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan.

g.

Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:

i.

Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

ii.

Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

h.

Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada
semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan.

i.

Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.

j.

Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

k.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian
dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham
bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat
sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya
diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek
tersebut.

l.

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 yang berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.
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m. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen,
saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan
Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan 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 hakhak lainnya yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan
kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi
dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus,
atau hak-hak lainnya tersebut.

5.

n.

Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu
pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku
di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat; Dividen untuk 1 (satu)
saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS
dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil; Hari pembayaran harus diumumkan
oleh Direksi kepada semua pemegang saham; Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan
paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran
luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

o.

Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk
membagi dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan
ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan
dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.

Ketentuan Berkaitan Dengan Direksi dan Dewan Komisaris
a.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota
Direksi, yang terdiri dari:
i. seorang Direktur Utama;
ii. seorang Direktur atau lebih;

b.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS
yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode
masa jabatan dimaksud dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah
masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

c.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan 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 sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa
untuk:
i. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil
uang Perseroan di Bank);
ii. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun
di luar negeri;
iii. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali
aset yang merupakan inventory Perseroan;
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iv.

menyewa dan/atau menyewakan harta perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan
usaha Perseroan sehari-hari;
v. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaanperusahaan (yang bukan merupakan inventory) atau menjaminkan harta kekayaan
Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari
total aset Perseroan;
vi mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai
dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
d.

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.

e.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
i. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
ii. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih (ekuitas)
Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

f.

Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan tertentu 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.

g.

Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan
pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya
yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan
diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris,
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan
kepailitan Perseroan.

i.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

j.

Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu)
di antara Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen)
dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan
memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

k.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang ketiga
setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

l.

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.

m. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS
lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan anggaran dasar.
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6.

n.

Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

o.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite
lainnya.

p.

Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.

q.

Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan
menyebutkan alasannya.

r.

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Ketentuan Penting Lainnya
a.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan
ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b.

Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan
ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
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XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS
1.

PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”).
Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang
dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum
pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima)
rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut
di atas tidak akan dilayani.
Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang
telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).
2.

PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/
Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab
Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
3.

JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
perdagangan yakni 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.
A.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk
Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum
akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya
pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas
nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di
BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus
merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
pemegangrekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi
Tertulis merupakan suratkonfirmasi 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 efekterlebih 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;
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7.

B.

5.

Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham
yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan
Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening
Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada
KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi
Formulir Penarikan Efek;
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif
Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan
diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian yang mengelola saham;
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan
wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang
Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana
FPPS yang bersangkutan diajukan.
PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham
selamajam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek
dimana FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang
bersangkutandengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran
Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi
pemesan asing, di sampingmelampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan
alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan
pembayaran sebesar jumlah pesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbutki bahwa
pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara
langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu)
FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan
pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian
saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatakalkan pembelian sahamnya apabila
telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.
6.

MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu pada tanggal 27 Juni - 2
Juli 2019. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
7.

SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata
uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada
waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi
Efek pada:
PT Bank UOB Indonesia
Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230
Atas nama: UOB Kay Hian Sekuritas, PT QQ IPO Eastparc Hotel
No. Rekening: 327-305-713-5
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Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas
nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah “in good funds” pada
tanggal 2 Juli 2019. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut di atas, maka FPPS yang
diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung
jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro 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 accountdari
bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan
dan menyebutkan No. FPPS-nya.
8.

BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan
menyerahkankembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang
telah ditandatangani (tandatangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.
Bukti Tanda Terima Pemesanan PembelianSaham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya
pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan
kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi
Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.
9.

PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan
dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang
Pasar Modal yang berlaku.
Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti
(fixed allotment) dibatasai sampai dengan jumlah sekitar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari
jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun,
asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Sisanya sekitar 1% (satu persen) akan dilakukan
penjatahan terpusat (pooling).
Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan
saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal
4 Juli 2019.
A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan
tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan
penjatahanpasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan
Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan
kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi,
dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi
Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli
atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana
Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang
menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
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B. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)
Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus
melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:
a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari: (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, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari
pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupaan pihak yang melakukan
pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau
lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
i. pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
ii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan
masih terdapat sisa efek, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para
pemesan (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, (ii) direktur, 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.
b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 9.B.a di atas dan
terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi
pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan ketentuan sebagai berikut:
Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut:
1. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika
terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka
satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundu. Jumlah efek yang termasuk
dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh
BEI dimana efek tersebut akan tercatat.
2. Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada
pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan
perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh
Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan
No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5
(lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2,
Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga)
bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran
Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama
3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang
ditetapkan oleh OJK.
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Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang
dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang
pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau
pembatalan tersebut.
11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN
Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya
pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan
oleh Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan.
Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal
Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.
Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan
atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan
disertau pembayaran bunga.
Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah
Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga
per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan,
kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian
sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.
Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung
dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian
Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan
mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro
akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.
12. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM
Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan
saham pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling
cepat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan
atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan
Pembelian Saham.
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XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dapat diperoleh pada kantor BAE
Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar
sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud
adalah sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10
Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 230 0238
GERAI PENAWARAN UMUM DIBUKA DI :
PT Adimitra Jasa Korpora
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon : +62 21 – 2974 5222
Faksimili : +62 21 – 2928 9961
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PT EASTPARC HOTEL Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2018, 2017, 2016 dan 1 Januari 2016

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2018, 2017, 2016 and January 1, 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
Notes

2018

31 Desember / December 31 ,
2017

2016

ASET

ASSETS

Aset Lancar
Kas dan bank
Piutang usaha, bersih
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang lain-lain, bersih
Pihak berelasi
Persediaan
Perlengkapan operasi hotel
Uang muka
Biaya dibayar dimuka

Current Assets
3e, 3n, 5

3.480.627.375

1.883.506.918

1.022.412.425

Cash and banks
Trade receivables, net

3d, 3o, 7
30, 7

1.591.949.065
3.046.647.844

1.775.181.818
2.662.157.682

1.069.348.584
4.340.629.354

Related parties
Third parties
Other receivables, net

3d, 3o, 8
3g, 9
3h, 10
3j, 11
3i, 12

2.816.146.660
571.324.275
278.264.245
417.774.152
308.605.987

2.450.682.500
525.385.433
144.721.598
497.703.001

54.423.400
295.514.145
65.574.930
476.246.334

Related parties
Inventories
Hotel operating equipment
Advances
Prepaid expenses

12.511.339.604

9.939.338.950

7.324.149.172

Total Current Assets

Jumlah Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Aset tetap, bersih setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp54.014.199.059, Rp42.703.425.273
dan Rp31.487.148.811
masing-masing per 31 Desember
2018, 2017 dan 2016
Uang muka pembelian aset tetap
Kas yang dibatasi penggunaanya

Non-Current Assets
Fixed assets, net of

218.994.451.693
14.030.091.186
325.424.468

212.095.061.678
2.332.384.200
500.000.000

221.389.305.825
-

accumulated depreciation of
Rp54,014,199,059, Rp42,703,425,273
and Rp31,487,148,811
as of December 31, 2018
2017 and 2016
Advance for purchase of fixed assets
Restricted cash

Jumlah Aset Tidak Lancar

233.349.967.347

214.927.445.878

221.389.305.825

Total Non-Current Assets

JUMLAH ASET

245.861.306.951

224.866.784.828

228.713.454.997

TOTAL ASSETS

3k, 13
3j, 14
3e, 6

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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Notes to financial statement form an integral
part of financial statement

PT EASTPARC HOTEL Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)

31 Desember 2018, 2017, 2016 dan 1 Januari 2016

December 31, 2018, 2017, 2016 and January 1, 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
Notes

2018

31 Desember / December 31 ,
2017

2016

LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS

LIABILITIES, TEMPORARY
SYIRKAH FUND AND EQUITY

Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Pihak ketiga
Utang lain-lain
Pihak ketiga
Pendapatan diterima dimuka
Utang pajak
Biaya yang masih harus dibayar
Utang jangka panjang - yang jatuh
tempo dalam satu tahun:
Utang bank
Utang sewa pembiayaan

Short-term Liabilities

3o, 15

2.843.292.202

3.634.859.765

3.889.327.814

3o, 16
17
3m, 18a
3o, 19

3.389.442.628
760.014.724
528.967.217
5.544.076.362

1.967.672.662
889.296.429
499.361.174
3.438.520.551

1.247.855.738
11.980.100
1.540.868.341
4.649.210.485

Trade payables
Third parties
Other payables
Third parties
Unearned revenue
Taxes payable
Accrued expenses

20
3o, 3p, 22

7.083.090.832
392.730.111

3.294.399.568
392.730.111

6.144.238.981
-

Current maturity of long-term liabilities
Bank loans
Finance lease payable

20.541.614.076

14.116.840.258

17.483.481.459

Total Short-term Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas imbalan pasca kerja
Utang lain-lain - pihak berelasi
Liabilitas pajak tangguhan
Utang jangka panjang
setelah dikurangi jatuh tempo
dalam satu tahun:
Utang bank
Utang sewa pembiayaan

Long-term Liabilities
3o, 23
3d, 3o, 16
3m, 18b

812.974.911
4.609.572.717
1.196.750.136

658.566.455
6.591.222.717
1.338.066.656

239.968.606
17.535.000.000
692.968.268

Post-employment benefits liability
Other payables - related parties
Deferred tax liabilities

16.691.542.306
107.278.161

500.008.272

27.431.422.355
-

Long-term liabilities
net of current maturities:
Bank loan
Finance lease payable

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

23.418.118.231

9.087.864.099

45.899.359.229

Total Long-term Liabilities

JUMLAH LIABILITAS

43.959.732.307

23.204.704.358

63.382.840.688

TOTAL LIABILITIES

20
3o, 3p, 22

DANA SYIRKAH TEMPORER
Bank - Musyarakah

TEMPORARY SYIRKAH FUND
21

16.467.295.700

18.691.868.748

-

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp8.500
per saham tahun 2018, 2017 dan 2016.
Modal ditempatkan dan disetor
21.845.467 saham tahun 2018 dan 2017
dan 20.000.000 saham tahun 2016
Tambahan modal disetor dari
aset pengampunan pajak
Saldo defisit
Pengukuran kembali
imbalan pasca kerja

Bank - Musyarakah
EQUITY

24

Share capital - Rp8,500 par value
per share for years 2018, 2017 and 2016.
Issued and paid up capital
21,845,467 shares for years 2018 and 2017
170.000.000.000
20,000,000 shares for years 2016
Additional paid in capital from
6.556.852.048
tax amnesty asset
(11.226.237.739)
Accumulated loss
Remeasurement of postemployment benefits

185.686.469.500

185.686.469.500

6.556.852.048
(6.853.552.950)

6.556.852.048
(9.207.500.627)

44.510.346

(65.609.198)

JUMLAH EKUITAS

185.434.278.944

182.970.211.723

165.330.614.309

TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS

245.861.306.951

224.866.784.828

228.713.454.997

TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY
SYIRKAH FUND AND EQUITY

3m, 18d, 25
26
3n, 23, 27

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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PT EASTPARC HOTEL Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended
December 31, 2018, 2017 and 2016

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/
Notes
Pendapatan
Beban pokok pendapatan

3l, 28
3l, 29

LABA KOTOR
Beban usaha
Beban penyusutan

3l, 30
3l, 30

LABA USAHA

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2018

2017

2016

54.056.436.716
(21.958.521.900)

54.206.017.461
(20.778.044.634)

49.486.379.469
(21.054.490.367)

Revenues
Cost of revenues

32.097.914.816

33.427.972.827

28.431.889.102

GROSS PROFIT

(22.211.607.779)
(5.263.621.921)

(22.565.323.738)
(5.169.124.598)

(22.301.070.911)
(5.057.899.059)

Operating expenses
Depreciation expenses

4.622.685.116

5.693.524.491

1.072.919.131

OPERATING PROFIT

Pendapatan (beban) lain-lain

Other income (expenses)

Beban keuangan
Lain-lain bersih

31
3l, 31

(2.434.205.097)
(12.555.375)

(3.062.505.037)
54.685.778

(4.616.623.200)
44.709.263

Finance expenses
Others - net

Pendapatan (beban) lain-lain, bersih

3l, 31

(2.446.760.472)

(3.007.819.259)

(4.571.913.937)

Total other income (expense), net

2.175.924.643

2.685.705.232

(3.498.994.806)

PROFIT (LOSS) BEFORE TAX

178.023.035

(666.968.120)

(692.968.268)

Income tax benefit (expense)

2.353.947.678

2.018.737.112

(4.191.963.075)

PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Manfaat (beban) pajak penghasilan

3m, 18b

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan
pasca kerja
Manfaat (beban) pajak tangguhan

3n, 23, 27
3m, 18b, 27

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN
LABA PER SAHAM DASAR

3r, 34

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

146.826.059
(36.706.515)

(87.478.931)
21.869.733

-

OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Items which are not reclassified
into profit or loss:
Remeasurement of post-employment
benefits
Deferred tax benefit (expense)

110.119.544

(65.609.198)

-

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

2.464.067.222

1.953.127.914

(4.191.963.075)

COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS)
FOR THE YEAR

108

100

(210)

BASIC EARNINGS PER SHARE
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PT EASTPARC HOTEL Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
Notes
Saldo 1 Januari 2016

Modal ditempatkan dan
disetor /
Paid up capital

Pengukuran kembali
liabilitas imbalan pasca
kerja /
Remeasurement of
post-employment
benefits liability

Tambahan modal
disetor /
Additional paid-up
capital

Jumlah ekuitas /
Total equity

Saldo defisit/
Accumulated loss

170.000.000.000

-

-

(7.034.274.665)

162.965.725.335

Balance as of January 1, 2016

18c

-

6.556.852.048

-

-

6.556.852.048

Additional paid in capital - tax
amnesty assets

4

-

-

-

(4.191.963.075)

(4.191.963.075)

Loss current year

Saldo 31 Desember 2016

170.000.000.000

6.556.852.048

-

(11.226.237.739)

165.330.614.309

Balance as of December 31, 2016

Tambahan setoran modal

15.686.469.500

-

-

-

15.686.469.500

Additional paid-up capital

4

-

-

-

2.018.737.112

2.018.737.112

Profit current year

3n, 23, 27

-

-

(65.609.198)

-

(65.609.198)

Remeasurement of post employment
benefits liability

Saldo 31 Desember 2017

185.686.469.500

6.556.852.048

(65.609.198)

(9.207.500.627)

182.970.211.723

Balance as of December 31, 2017

Laba bersih tahun berjalan

-

-

-

2.353.947.678

2.353.947.678

Profit current year

-

-

110.119.544

-

110.119.544

Remeasurement of post employment
benefits liability

185.686.469.500

6.556.852.048

44.510.346

(6.853.552.949)

185.434.278.944

Balance as of December 31, 2018

Tambahan modal disetor - aset
pengampunan pajak
Rugi bersih tahun berjalan

Laba bersih tahun berjalan
Pengukuran kembali liabilitas imbalan
pasca kerja

Pengukuran kembali liabilitas imbalan
pasca kerja

3n, 23, 27

Saldo 31 Desember 2018

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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PT EASTPARC HOTEL Tbk
LAPORAN ARUS KAS

STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended
December 31, 2018, 2017 and 2016

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
Notes

2018

2017

2016

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kas kepada pemasok
Pembayaran kas beban usaha
Pembayaran kepada karyawan

CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES
7, 17, 28
9, 10, 11, 15, 29
11, 16, 19, 30
29, 30

Kas dihasilkan dari operasi
Pendapatan operasional lain
Pembayaran bunga dan bagi hasil
Pembayaran pajak penghasilan badan

31
31

Kas bersih dari (untuk)
aktivitas operasi

53.725.897.603
(12.571.020.194)
(11.234.185.464)
(11.701.493.431)

56.055.972.227
(12.000.695.239)
(16.656.996.881)
(10.424.728.319)

47.785.339.854
(8.974.280.979)
(13.431.041.602)
(11.015.870.082)

Cash receipts from customers
Cash paid to suppliers
Cash paid to operating expenses
Cash paid to employees

18.219.198.514

16.973.551.789

14.364.147.191

Cash generated from operations

29.606.043
(2.434.205.097)
-

54.685.778
(3.062.505.037)
-

44.709.263
(4.616.623.200)
-

Other operational revenue
Interest loan and profit sharing
Corporate income tax paid

15.814.599.460

13.965.732.530

9.792.233.253

Net cash from (for)
operating activities

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap
Uang muka pembelian aset tetap
Kas yang dibatasi penggunaanya

CASH FLOWS FROM
INVESTING ACTIVITIES
3k, 13
3m, 18b
3e, 6

Kas bersih untuk
aktivitas investasi

(18.210.163.800)
(11.697.706.986)
174.575.532

(228.900.000)
(2.332.384.200)
(500.000.000)

(9.948.432.927)
-

Purchase for fixed assets
Advance for purchase of fixed assets
Restricted cash

(29.733.295.254)

(3.061.284.200)

(9.948.432.927)

Net cash for
investing activities

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran sewa pembiayaan
Penerimaan utang bank
Penerimaan pinjaman musyarakah
Pembayaran kembali utang bank
Pembayaran kembali pinjaman
musyarakah
Penerimaan piutang
lain-lain pihak berelasi
Pembayaran piutang
lain-lain pihak berelasi
Penerimaan utang
lain-lain pihak berelasi
Pembayaran utang
lain-lain pihak berelasi

CASH FLOWS FROM
FINANCING ACTIVITIES
3o, 3p, 22, 38
20, 38
21, 38
20, 38

(392.730.110)
23.676.528.163
(3.196.294.593)

(800.393.933)
3.183.278.066
19.743.170.312
(33.464.539.834)

1.511.121.502
(5.000.400.000)

Payment for finance lease
Proceeds from bank loan
Proceeds from musyarakah loan
Repayment for bank loan

21, 38

(2.224.573.048)

(1.051.301.564)

-

3d, 3o, 8

-

-

3.008.963.600

3d, 3o, 8

(365.464.161)

(2.396.259.100)

-

3d, 3o, 16, 38

-

4.742.692.217

100.000.000

3d, 3o, 16, 38

(1.981.650.000)

-

-

Repayment for musyarakah loan
Cash receipts from
other receivables to related parties
Cash payments from
other receivables to related parties
Cash receipts from
other payables to related parties
Cash payments from
other payables to related parties

15.515.816.252

(10.043.353.837)

(380.314.898)

Net cash from (for)
financing activities

1.597.120.458

861.094.493

(536.514.572)

NET INCREASE (DECREASE) IN
CASH AND CASH EQUIVALENTS

Kas bersih dari (untuk)
aktivitas pendanaan
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH
KAS DAN SETARA KAS
KAS SETARA KAS PADA
AWAL PERIODE

3e, 3n, 5

1.883.506.918

1.022.412.425

1.558.926.997

CASH AND CASH EQUIVALENTS
AT BEGINNING OF PERIOD

KAS SETARA KAS PADA
AKHIR PERIODE

3e, 3n, 5

3.480.627.375

1.883.506.918

1.022.412.425

CASH AND CASH EQUIVALENTS
AT ENDING OF PERIOD

Transaksi non-kas (lihat Catatan 38)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Non-cash transactions (please see Note 38)
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PT EASTPARC HOTEL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016

PT EASTPARC HOTEL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018, 2017 and 2016

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

For the years then ended

Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
1.

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

UMUM

1.

a. Pendirian dan Informasi Umum

GENERAL
a. Establishment and General Information

PT Eastparc Hotel ("Perusahaan") didirikan di Yogyakarta berdasarkan
Akta Notaris Tri Agus Heryono, S.H. No. 16 tanggal 26 Juli 2011 dan
telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48589.AH.01.01.Tahun
2011 tanggal 5 Oktober 2011, dan diumumkan dalam Berita Negara
No. 92 tanggal 16 November 2012, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor: 69550.

PT Eastparc Hotel (the "Company") was established in Yogyakarta
pursuant to Notarial Deed of Tri Agus Heryono, S.H. No. 16 dated July
26, 2011 and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia in his Decision Letter no. AHU48589.AH.01.01.Tahun 2011 dated October 5, 2011, and had been
published to the State Gazette No. 92 dated November 16, 2012,
Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number: 69550.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali
perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Bong Hendri Susanto,
S.H. No. 25 tanggal 28 Juni 2018 tentang perubahan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0217360 tanggal 2 Juli 2018.

The Company's Articles of Association have been amended several
times, most recently based on Notarial Deed of Bong Hendri Susanto, SH
regarding changes in the Company's Boards of Commissioners and
Directors. Those changes have been approved by the Minister of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia in his letter No.
AHU-AH.01.03-0217360 dated July 2, 2018.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan
tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang penyelenggara
jasa. Saat ini Perusahaan memiliki dan mengoperasikan 1 (satu) unit
hotel bintang 5 (Eastparc Hotel) yang terletak di Yogyakarta.
Perusahaan berdomisili di Laksda Adisucipto KM. 6.5 Jln. Kapas No.
1, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan memulai kegiatan komersialnya
pada bulan Oktober 2013.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the
purpose and objective of the Company is to engage in the field of
services. Currently, the Company owned and operated 1 (one) unit 5 star
hotel (Eastparc Hotel) located in Yogyakarta. The Company is located in
Laksda Adisucipto KM. 6.5 Jln. Kapas No. 1, Daerah Istimewa
Yogyakarta, and commenced its commercial operation in October 2013.

Perusahaan merupakan milik perorangan sehingga tidak memiliki
entitas induk. Pemilik utama dari Perusahaan adalah Sdr. Khalid Bin
Omar Abdat, yang merupakan pemegang saham mayoritas dan
Direktur Utama Perusahaan.

The company is owned by an individual so the Company does not have a
parent entity. The ultimate parent of the Company are Mr. Khalid Bin
Omar Abdat, who is the majority shareholder and President Director of
the Company.

b. Dewa

b. Boards of Commisioners, Directors and Employees

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

Dewan Komisaris:
Komisaris
Direksi:
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

The composition of the Company’s Boards of Commissioners and
Directors as at December 31, 2018, 2017 and 2016 was as follows:

2018

2017

2016

Faisel Bin Abdullah Abdat

Faisel Bin Abdullah Abdat

Faisel Bin Abdullah Abdat

Khalid Bin Omar Abdat
Zahid Bin Abdul Rahman
Helmi Khalid Abdat
Muhammad Anwar Karim, SE

Khalid Bin Omar Abdat
Muhammad Anwar Karim, SE
Arif Bin Zahid
Helmi Khalid Abdat

Khalid Bin Omar Abdat
Muhammad Anwar Karim, SE
Arif Bin Zahid
Helmi Khalid Abdat

Boards of Commissioners:
Commissioner
Directors:
President Director
Director
Director
Director

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 jumlah karyawan
Perusahaan masing-masing sebanyak 207, 203 dan 202 karyawan
(tidak diaudit).

As at December 31, 2018, 2017 and 2016, the Company and its
subsidiaries had total employees of 207, 203 and 202 employees,
respectively (unaudited).

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan,
memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci
Perusahaan.

Key management personnel of the Company are those people who have
the authority and responsibility for planning, directing and controlling the
activities of the Company. All members of the Boards of Commissioners
and Directors are considered as key management personnel of the
Company.

c. Penerbitan laporan keuangan

c. Issuance of financial statements

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi
Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan
dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 13 Mei 2019.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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The financial statements have been authorized for issuance by the
Director of the Company, as the party who is responsible for the
preparation and completion of the financial statements on May 13, 2019.
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PT EASTPARC HOTEL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016

PT EASTPARC HOTEL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018, 2017 and 2016

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

For the years then ended

Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
2.

3.

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PENERAPAN BARU DAN REVISI PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI
KEUANGAN
("PSAK")
DAN
INTERPRETASI
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

2.

ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (“SFAS”) AND INTERPRETATIONS OF
STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("IFAS")

Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan
Perubahan kebijakan akuntansi standar dan penyesuaian standar berikut
efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 adalah
sebagai berikut:
1) Amandemen PSAK 16, Aset Tetap
2) Amandemen PSAK 2, Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
3) Amandemen PSAK 13, Properti Investasi
4) PSAK 15 (Penyesuaian 2017), Investasi pada Entitas Asosiasi dan
Ventura bersama
5) Amandemen PSAK 46, Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset
Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi.
6) Amandemen PSAK 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

Standards effective in the current year
Changes in standard accounting policies and standard adjustment is effective
for periods beginning on or after January 1, 2018 are as below:

Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standards and interpretations issued not yet adopted

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang
dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini
diperkenankan, yaitu:

Amendment to standard and interpretation effective for periods beginning on
or after January 1, 2019, with early application permitted as are follows:

1) ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
2) ISAK 34, Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

1)
2)

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh
DSAK yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan
dan akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2020 :

The following are several issued accounting standards by DSAK that are
considered relevant to the financial reporting of the Company and its
subsidiaries and will be effective for reporting periods beginning on or after
January 1, 2020 :

1) Amandemen PSAK No. 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan
Ventura Bersama
2) Amandemen PSAK No. 71, Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan
Pelunasan dengan Kompensasi Negatif

1)

3) PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan” yang diadopsi dari IFRS 9
4) PSAK No. 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” yang
diadopsi dari IFRS 15.

3)
4)

PSAK No. 71, “Financial Instrument” adopted from IFRS 9.
PSAK No. 72, “Revenue from Contracts with Customers” adopted from
IFRS 15

5) PSAK No. 73, “Sewa” yang diadopsi dari IFRS 16

5)

PSAK No. 73, “Leases” adopted from IFRS 16.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang
mengevaluasi dampak dari standar, amandemen, dan interpretasi ini
terhadap laporan keuangan.

As of the issuance date of the financial statements, management is still
evaluating the effect of these standard, amendments, and interpretations on
the financial statements.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
a.

5)
6)

2)

3.

Pernyataan kepatuhan
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Amendments to PSAK 16, Property, Plant and Equipment
Amendments to PSAK 2, Statement of Cash Flow about Disclosure
Amendments PSAK 13, Investment Property
PSAK 15 (2017 Improvement), Investments in Associated Entities and
Ventures
Amendments to PSAK 46, Income Taxes on the Recognition of Deferred
Tax Assets for Unrealized Losses
Amendments PSAK 67, Disclosure of Interest in Other Entities

ISAK 33, Foreign Exchange Transactions and Advances
ISAK 34, Uncertainty over Income Tax Treatments

PSAK No. 15 Amendments, “Investments in Associates and Joint
Ventures”
PSAK No. 71 Amendments, Financial Instruments: Prepayments
Features with Negative Compensation

SUMMARY ACCOUNTING POLICIES
a.

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi
Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan
Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal. Kebijakan akuntansi
tersebut telah diterapkan secara konsisten untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

1)
2)
3)
4)

Statements of compliance
The financial statements have been prepared in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards (FAS), which comprise the
Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and
Interpretations to Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the
Financial Accounting Standards Board and the Islamic Accounting
Standards Board of the Indonesian Accountants Association and Capital
Market regulatory provison. Those accounting policies have been
consistently for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016.

Notes to financial statement form an integral
part of financial statement
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Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

For the years then ended

Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
3.

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

3.

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

SUMMARY ACCOUNTING POLICIES (continued)
b.

Standards effective in the current year

Laporan keuangan Perusahaan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The Company's financial statements are presented in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali laporan arus kas adalah
dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun dengan prinsip
kesinambungan usaha (going concern ) dan berdasarkan nilai historis,
kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain
sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing
akun tersebut.

The preparation of the financial statements, except for the statements of
cash flows, is the accrual basis. The financial statements are prepared on
the basis of a going concern and are based on historical cost, except for
certain accounts which are measured on the basis of other
measurements as described in the respective accounting policies.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung
(direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by
classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan adalah mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang
fungsional Perusahaan.

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

Perlu dicatat bahwa estimasi akuntansi dan asumsi yang digunakan
dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun perkiraan ini
didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari
peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin
akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau
memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana
asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan
diungkapkan di catatan 4.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in
the preparation of the financial statements, although these estimates are
based on managements’ best knowledge and judgement of the current
events and actions, actual events may ultimately differ from those
estimates. 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.

c. Saldo dan transaksi dalam mata uang asing

c.

Balance and transactions denominated in foreign currency

Perlakuan akuntansi atas penjabaran mata uang asing Perseroan
sesuai dengan PSAK 10 "Pengaruh perubahan kurs valuta asing".

The accounting treatment of foreign currency translation in accordance
with SFAS No.10 "The effect of change in foreign exchange rate"

Pembukuan dan pelaporan Perusahaan diselenggarakan dalam mata
uang Rupiah. Transaksi mata uang asing dicatat berdasarkan kurs
yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan
posisi keuangan, aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing
dikonversikan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada
tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dibebankan atau
dikreditkan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Accontancy and reporting of the Company are maintained in Indonesian
Rupiah. Foreign currency transactions are recorded at the rates of
exchange prevailing at the time the transactions are made. At financial
statements date, monetary assets and liabilities denominated in foreign
currencies are translated into Rupiah at the rates of exchange prevailing
at that date. Any resulting gains or losses are credited or charged to
current operations.

Nilai tukar utama yang digunakan, berdasarkan kurs tengah yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018,
2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The main exchange rate used, based on the middle rates published by
Bank Indonesia as at December 31, 2018, 2017 and 2016 was as
follows:

2018
1 Dolar Amerika Serikat
1 Dolar Singapura

2017
14.481
10.603

13.548
10.134

d. Transaksi kepada pihak yang berelasi

d.

Sesuai dengan PSAK No.7 tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang
berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang
atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut :
a) Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas
pelapor jika orang tersebut :
i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap
entitas pelapor
ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
iii. personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk
pelapor
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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13.436
9.299

United Stated Dollar 1
Singapore Dollar 1

Transactions to related parties
In accordance with PSAK No.7 on "Related Party Disclosures", the
related parties are persons or entities related to the reporting entity as
follows:
a) The person or immediate family member is related to the reporting
entity if the person:
i
have control or joint control over the reporting entity
ii. have significant influence over the reporting entity; or
iii. personal key management of the reporting entity or the
reporting entity
Notes to financial statement form an integral
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3.

d. Transaksi kepada pihak yang berelasi (lanjutan)

SUMMARY ACCOUNTING POLICIES (continued)
d.

b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah
satu hal berikut:
i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok
usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan
entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain)
ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama
bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama
yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana
entitas lain tersebut adalah anggotanya)
iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak
ketiga yang sama
iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan
entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga
v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja
untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas
yang terkait dengan entitas pelapor
vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh
orang yang diidentifikasi dalam butir (a)
vii. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan
entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga

b)

Seluruh transaksi dengan pihak yang berelasi dalam jumlah signifikan,
baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan
kondisi yang sama dengan pihak yang tidak berelasi, telah
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

All significant related transactions with related parties, whether or not
done under the same terms and conditions with non-related parties, are
disclosed in the notes to the financial statements.

e. Kas dan bank

iv. an entity is a joint venture of a third entity and the other entity is
an associate entity of the third entity
v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefits of a
reporting entity or entity associated with the reporting entity
vi. entities controlled or jointly controlled by persons identified in
point (a)
vii. an entity is a joint venture of a third entity and the other entity is
an associate entity of the third entity

e.

Kas di bank yang dijaminkan atau dibatasi penggunaannya, disajikan
sebagai "Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaanya".
g. Persediaan

Cash and banks
For the purpose of presentation of the statements of cash flows, cash and
banks include cash on hand and cash in banks which mature within three
months or less from the date of acquisition and which are not pledged or
restricted.

f.

Kas yang dibatasi penggunaanya

An Entity related to the reporting entity if it meets one of the
following:
i
the entity and the reporting entity are members of the same
business group (the meaning of parent entity, subsidiary and
subsequent subsidiary in relation to another entity)
ii. an entity is an associate or joint entity for another entity (or an
associate or joint venture entity that is a member of a business
group, in which the other entity is a member)
iii. both entities are joint ventures of the same third party

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan bank meliputi kas
ditangan dan kas di bank yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan
atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta
tidak dibatasi penggunaannya.
f.

Transactions to related parties (continued)

Restricted cash
Cash in banks which are used as collateral or restricted, are presented as
"Restricted cash and cash equivalent".

g.

Inventories

Perlakuan akuntansi atas persediaan Perusahaan sesuai dengan
PSAK 14 "Persediaan".

The accounting treatment of inventories of Company in accordance with
PSAK 14 'Inventory'.

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya
perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan
meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam
kondisi dan lokasi saat ini, di mana ditentukan dengan menggunakan
metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga
penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang
diperlukan untuk melakukan penjualan.

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The
cost of inventories shall comprise all costs incurred in bringing the
inventories to their present location and condition, which is determined
using the weighted average method. Net realizable value is the estimated
selling price in the ordinary course of business, less applicable variable
selling expenses.

Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat persediaan tersebut diakui
sebagai beban pada tahun di mana pendapatan terkait diakui.

When inventories are sold, the carrying amount of those inventories is
recognized as an expense in the period in which the related revenue is
recognized.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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3.

h. Perlengkapan operasi hotel

i.

SUMMARY ACCOUNTING POLICIES (continued)
h.

Perlengkapan operasi hotel meliputi linen, chinaware, glassware,
silverware dan seragam.

Hotel operating equipment includes linen, chinaware, glassware,
silverware and uniform.

Pembelian untuk setup awal perlengkapan operasi hotel dikapitalisasi
sebagai bagian aset tetap, dan disusutkan selama masa manfaat 5
tahun. Penggantian dan pembelian selanjutnya atas perlengkapan
operasi hotel dicatat dalam aset lancar dan dibebankan sesuai
estimasi masa konsumsi, yaitu 1 tahun.

Purchases for initial setup of hotel operating equipment are capitalized as
part of fixed assets, and are depreciated over the 5-year useful life.
Subsequent replacement and purchase of hotel operating equipment is
recorded in current assets and is charged according to the estimated
consumption period, which is 1 year.

Biaya dibayar dimuka

i.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masingmasing biaya dengan metode garis lurus.
j.

Hotel operating equipment

Prepaid expenses
Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the
straight-line method.

Uang muka

j.

Uang muka merupakan pembayaran uang kepada pihak lain baik
kepada perusahaan atau individu yang belum memenuhi
kewajibannya.

Advances
Advances is the down payment to other parties to the Company or
Individuals who have not fulfilled their obligations.

k. Aset tetap

k.

Fixed assets

Perlakuan akuntansi atas aset tetap Perseroaan sesuai dengan PSAK
16 - Aset Tetap

The accounting for fixed assets of the Company in accordance with
SFAS No. 16 - Fixed Assets.

Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan biaya-biaya
yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke
lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai
dengan keinginan dan maksud manajemen. Estimasi awal biaya
pembongkaran atau pemindahan aset tetap ditambahkan sebagai
biaya perolehan, jika hal tersebut diperkirakan akan timbul sebagai
liabilitas di masa mendatang.

Fixed asset acquisition costs include acquisition cost and directly
attributable costs to bring the asset to the desired location and conditions
in order for the asset to be used in accordance with management's intent
and intent. The initial estimate of the cost of dismantling or removing
assets is added as acquisition cost, if it is expected to arise as a liability
in the future.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Measurement after initial recognition

Perusahaan memilih untuk menggunakan model biaya perolehan
untuk pengukuran seluruh aset tetapnya.

The Company chooses to use the cost model for measuring for all its
fixed assets.

Pada model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehannya
setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi
penurunan nilai, jika ada.

Under cost model, fixed assets are stated at cost less accumulated
depreciation and any accumulated impairment losses.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode
garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap,
sebagai berikut:

Fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method
based on the estimated useful lives of the assets, as follows:

Tahun / Years
Bangunan dan prasarana
Mesin dan peralatan
Inventaris dan perabot
Perlengkapan hotel
Kendaraan

30
5 - 10
5
5
10

Building and infrastructure
Machinery and equipments
Furniture and fixture
Hotel equipment
Vehicles

Tanah tidak disusutkan.

Land is not depreciated.

Aset pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat
ekonomis yang sama dengan aset tetap yang dimiliki sendiri atau
disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode
sewa dan umur manfaatnya.

Leased assets are depreciated on the basis of their estimated useful lives
equal to those held individually or depreciated over a shorter period of
time between the lease period and the useful life.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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3.

k. Aset tetap (lanjutan)

l.

SUMMARY ACCOUNTING POLICIES (continued)
k.

Fixed assets (continued)

Nilai sisa, taksiran masa manfaat, dan metode penyusutan atas aset
tetap dievaluasi dan disesuaikan setiap tanggal laporan posisi
keuangan. Dampak dari revisi tersebut, jika ada, diakui dalam laporan
laba rugi pada periode terjadinya.

The residual value, estimated useful life, and depreciation method over
property, plant and equipment are evaluated and adjusted at each
financial position statement date. The impact of the revision, if any, is
recognized in the statement of income in the period in which it is incurred.

Beban pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat
terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat suatu
aset atau yang memberikan manfaat ekonomis yang berupa
peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja dikapitalisasi
dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap
yang bersangkutan.

The cost of maintenance and repairs is recognized as an expense at the
time of collection. Expenditures that extend the useful life of an asset or
that provide an economic benefit in the form of capacity building,
production quality, or performance are capitalized and depreciated in
accordance with the useful lives of the assets.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat
dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan
keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya diakui dalam laporan
laba rugi tahun berjalan.

If the assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values
and the related accumulated depreciation are removed from the financial
statements and the resulting gains or losses are recognized in the current
year statement of income.

Pada tahun 2018, manajemen mengkaji ulang sisa masa manfaat aset
tetapnya, terutama aset bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan
peralatan utama hotel. Dampak perubahan masa manfaat aset
tersebut diakui dalam laporan laba rugi secara prospektif.

In 2018, management reviewed the remaining useful lives of its fixed
assets, especially the building, machinery, vehicles, and main hotel
equipment. The impact of the change in the useful life of asset is
recognized in the income statement prospectively.

Pengakuan pendapatan dan beban

l.

Income and expense recognition

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa
depan akan mengalir ke Perusahaan dan manfaat ini dapat diukur
secara andal. Kriteria pengakuan khusus berikut harus dipenuhi
sebelum pendapatan diakui antara lain:
- Pendapatan jasa pelayanan diakui pada saat jasa diserahkan.
Pendapatan ditangguhkan merupakan pendapatan sewa diterima
dimuka dan akan diakui sebagai pendapatan sesuai manfaat.
- Pendapatan kamar hotel diakui berdasarkan tingkat hunian aktual,
sementara pendapatan hotel lainnya diakui pada saat jasa telah
diberikan kepada pelanggan.

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic
benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably
measured. The following specific recognition criteria must also be met
before revenue is recognized:
- Rental from services are rendered. Deferred income are rentals
received in advance and will be recognized as revenue over the
term of lease contract.
- Hotel room revenues are recognized based on actual room
occupancy, while other hotel revenues are recognized when
services are rendered to hotel guests.

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis ), kecuali biaya
pinjaman yang memenuhi persyaratan kapitalisasi sebagai bagian dari
biaya perolehan aset kualifikasian.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis), except for
certain borrowing costs that qualify for capitalization as part of cost of a
qualifying asset.

m. Pajak penghasilan

m. Income tax

Perlakuan akuntansi atas perpajakan Perseroan sesuai dengan PSAK 46 "Pajak Penghasilan".

The accounting treatment for taxation of the Company is in accordance
with SFAS Np. 46 "Income Taxes".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam
periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang
berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income in the
corresponding period, which is calculated on the prevailing tax rates.

Perusahaan secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di
mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi. Jika
diperlukan, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang
diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

The Company periodically evaluates the amount reported in the Annual
Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable
tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the
management will calculate the amount of fees that may arise.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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m. Pajak penghasilan (lanjutan)

SUMMARY ACCOUNTING POLICIES (continued)
m. Income tax (continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak
periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset
dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan
pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua
perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui
untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar
kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak
pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax
consequences attributable to differences between the financial statement
carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases.
Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary
differences and deferred tax assets to be deductible temporary
differences, to the extent that they are likely to be utilized to reduce future
taxable income.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku
atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak
tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi,
kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan ke
penghasilan komprehensif lain.

Deferred tax is measured at the tax rates that have been enacted or
substantively enacted at the balance sheet date. Deferred tax is charged
or credited in the statement of income, except for deferred tax charged or
credited to other comprehensive income.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat surat
ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan, pada saat
keputusan atas keberatan tersebut telah diterima.

Amendments to taxation obligations are recognized when an assessment
is received or, if appealed against, when the result of the appeal is
received.

Perusahaan telah memanfaatkan program pengampunan pajak sesuai
dengan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak No. 11 Tahun
2016. Perusahaan mengakui dan mencatat tambahan aset dan
liabilitas yang terkait dengan program pengampunan pajak tersebut
sesuai dengan PSAK 70: “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan
Pajak.

The Company has utilized tax amnesty program in accordance with the
Law on Tax Amnesty No. 11 Year 2016. The Company recognizes and
records the additional assets and liabilities relating to the tax amnesty
program in accordance with SFAS 70, "Accounting for Asset and Liability
Tax Amnesty".

n. Imbalan kerja

n.

Employment benefits

Efektif sejak 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan PSAK No.24
"Imbalan Kerja".

Effective from January 1, 2016 the Company has applied SFAS No. 24
"Employee Benefits".

Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan kerja jangka pendek meliputi upah, gaji, iuran jaminan sosial,
bonus dan imbalan nonmoneter lainnya diakui sebagai biaya dalam
periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar
jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek pekerja
pada periode jasa terkait.

Short-term employee benefits
Short-term employee benefits include wages, salaries, social security
contributions, bonuses and other nonmonetary benefits recognized as
fees in the period of services rendered. Short-term returns are calculated
at the undersigned amount of the employee's short-term employee
benefits in the related service period.

Imbalan pasca kerja
Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk
karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.
13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan
dengan imbalan pasca kerja ini.

Post-employment benefits
The Company records defined post-employment benefits for its
employees in accordance with Labor Law no. 13/2003. There is no
funding set aside in respect of these post-employment benefits.

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

The Company’s liabilities for employees’ benefits are calculated as
present value of estimated liabilities for employees’ benefits at the end of
the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The
calculation of estimated liabilities for employees’s benefits is determined
using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations
conducted at the end of each reporting period.

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

Remeasurement of estimated liabilities for employees’ benefits included
a) actuarial gain and losses, b) return on plan assets, excluding interest,
and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, is recognized in other
comprehensive income as incurred. Remeasurement is not reclassified to
profit or loss in subsequent periods.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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n.

Employment benefits (continued)

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

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

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

The Company determines the net interest expense (income) on the net
post-employment benefit obligation (asset) for the period by applying the
discount rate used to measure the post-employment benefit obligation at
the beginning of the annual period.

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

The Company recognizes gains and losses on the settlement of
estimated liabilities for employees’ benefits at the time of settlement.
Gains or losses on the settlement represent the difference between the
present value of post-employment benefit liabilities being settled as
determined on the date of settlement and the settlement price, including
any plan assets transferred and any payments made directly by the
Company in connection with the settlement.

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

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

o. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

o.

1. Aset keuangan

Financial Assets and Financial Liabilities
1.

Financial Assets

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 diklasifikasikan
sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh
tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, yang sesuai.

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 are classified as
either financial assets at fair value through profit or loss, loans and
receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale
financial assets, as appropriate.

Aset keuangan diakui apabila Perusahaan memiliki hak
kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari
entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan
secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal
perdagangan yaitu tanggal di mana Perusahaan berketetapan
untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Financial assets are recognized when the Company has a
contractual right to receive cash or other financial assets from other
entities. All purchases or sales of financial assets in regular way are
recognized using trade date accounting. Trade date is the date when
the Company has a commitment to purchase or sell a financial
assets.

Pengakuan awal
Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar
ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara
langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi (FVTPL). Aset keuangan yang diukur pada
FVTPL pada saat pengakuan awal juga diukur sebesar nilai wajar
namun biaya transaksi dibebankan ke laba rugi.

Initial measurement
Initially, financial assets are recognized at fair value plus transaction
costs that are directly attributable to the acquisition of the financial
assets, except for financial assets measured at fair value through
profit or loss (FVTPL). Financial assets at FVTPL are initially
measured at fair value and transaction costs are expensed in profit
or loss.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

179

Notes to financial statement form an integral
part of financial statement

PT EASTPARC HOTEL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016

PT EASTPARC HOTEL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018, 2017 and 2016

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

For the years then ended

Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
3.

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

3.

o. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)
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1. Aset keuangan (lanjutan)

Financial Assets and Financial Liabilities (continued)
1.

Financial Assets (continued)

Setelah pengakuan awal
Pengukuran aset keuangan setelah pengukuran awal tergantung
pada pengelompokan dari aset yang bersangkutan di mana aset
keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori
berikut:

Subsequent measurement
Subsequent measurement of financial assets after its initial
measurement depends on the classification of the financial assets
which might be classified into these following 4 (four) categories:

(1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
(FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai
kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal
ditetapkan oleh manajemen (apabila memenuhi kriteria-kriteria
tertentu) untuk diukur pada kelompok ini. Aset keuangan
dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh
keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai
wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laba
rugi.

(1) Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) are
assets classified as held for trading or upon their initial
recognition are designated by management (if met certain
criteria) to be measured at this category. Financial assets in
this category are subsequently measured at fair value and any
gain or loss arising from change in the fair value (including
interest and dividend) recognized in profit or loss.

Perusahaan tidak memiliki akun aset keuangan yang
diklasifikasikan pada kelompok ini.

The Company has no financial assets which are classified in
this category.

(2) Pinjaman yang diberikan dan piutang di mana merupakan aset
keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah
ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok
aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi
dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi
penurunan nilai.

(2) Loans and receivables are non-derivative financial assets with
fixed or determinable payments that are not quoted in an active
market. This asset category is subsequently measured at
amortized cost using the effective interest method less any
impairment.

Aset keuangan Perusahaan yang meliputi akun kas dan bank,
piutang usaha dan piutang lain-lain dikategorikan dalam
kelompok ini.

Financial assets of the Company, which consist of cash on
hand and in banks, trade receivables and other receivables are
Companyed in this category.

(3) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo Aset
keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo yaitu aset
keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah
ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta
Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk
memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.
Kelompok aset ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi
dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi
penurunan nilai.

(3) Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial
assets with fixed or determinable payments and fixed maturities
that the Company has the positive intention and ability to hold
the assets to maturity. This asset category is subsequently
measured at amortized cost, using the effective interest method
less any impairment.

Perusahaan tidak memiliki akun aset keuangan yang
diklasifikasikan pada kelompok ini.

The Company has no financial assets which are classified in
this category.

(4) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset
keuangan non-derivatif yang tidak dikelompokkan ke dalam
tiga kategori di atas. Perubahan nilai wajar aset keuangan ini
diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali kerugian
penurunan nilai, kerugian (keuntungan), nilai tukar dan bunga
yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif,
sampai aset keuangan tersebut dihentikan. Pada saat
penghentian pengakuan, keuntungan atau kerugian kumulatif
yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain
harus disajikan sebagai penyesuaian reklasifikasi dan diakui
pada laba rugi.

(4) Available-for-sale financial assets are non-derivative financial
assets that are designated as available for sale or financial
assets that are not classified into one of three categories
above. Changes in fair value of financial assets are recognize
in other comprehensive income except for impairment losses,
gain (loss) on foreign exchange and interest calculated using
the effective interest method until the financial asset is
derecognize. At derecognition, the cumulative gain or loss
previously recognized in other comprehensive income is
reclassified from equity to profit or loss as a reclassification
adjustment.

Perusahaan tidak memiliki akun aset keuangan yang
diklasifikasikan pada kelompok ini.

The Company has no financial assets which are classified in
this category.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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1. Aset keuangan (lanjutan)

Financial Assets and Financial Liabilities (continued)
1.

Financial Assets (continued)

Penghentian pengakuan
Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika (a) hak
kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut
berakhir; (b) Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus
kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung
kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa
penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah
kesepakatan “pass-through ”, dan (c) Perusahaan telah
mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas
aset keuangan, atau Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak
memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset,
namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Derecognition
Financial assets are derecognized when and only when (a) the
contractual rights to receive cash flows from the financial assets
have expired; (b) the Company retains the right to receive cash
flows from the asset, but has assumed an obligation to pay the
received cash flow in full without material delay to a third party under
a ‘pass-through’ arrangement; and; (c) the Company has transferred
substantially all the risks and rewards of the asset or the Company
has neither transferred nor retained substantially all the risks and
rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Di mana Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus
kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian pass-through,
dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial
seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian
ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar
kemungkinannya Perusahaan melanjutkan aset keuangan
tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian
jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah
dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran
Perusahaan.

Where the Company have transferred their rights to receive cash
flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement,
and has neither transferred nor retained substantially all the risks
and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the
asset is recognized to the extent of the Company’s continuing
involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form
of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of
the original carrying amount of the asset and the maximum amount
of consideration that the Company could be required to repay.

2. Liabilitas keuangan

2.

Financial Liabilities

Pengakuan dan pengukuran
Perusahaan mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya
liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan
lainnya kepada entitas lain.

Recognition and measurement
Financial liabilities are recognized when the Company has a
contractual obligation to transfer cash or other financial assets to
other entities.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas
keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang
dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through
profit or loss (FVTPL), are initially recognized at fair value plus
transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh akun
liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan
Perusahaan meliputi utang usaha, utang lain-lain, beban masih
harus dibayar, utang bank, utang pembiayaan dan utang obligasi
konversi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang
diukur pada FVTPL.

Subsequently, the Company measures all of its financial liabilities, at
amortized cost using effective interest method. The Company
financial liabilities include trade payables, other payables, accrued
expenses, bank loans, finance payable and convertible bond
payable. The Company has no financial liabilities measured at
FVTPL.

Penghentian pengakuan
Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika
dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau
dibatalkan atau kadaluarsa.

Derecognition
The Company derecognized financial liabilities, when and only
when, the obligation specified in the contract is discharged or
cancelled or expired.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan
lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang
secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas
keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran
atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian
pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas
keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing
liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Where an existing financial liability is replaced by another from the
same lender on substantially different terms, or the terms of an
existing liability are substantially modified, such an exchange or
modification is treated as derecognition of the original liability and
the recognition of a new liability, and the difference in the respective
carrying amounts is recognized in profit or loss.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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SUMMARY ACCOUNTING POLICIES (continued)
o.

3. Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Financial Assets and Financial Liabilities (continued)
3.

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

Offsetting Financial Instruments
Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is
presented in the statements of financial position if, and only if, 1) the
Company currently has rights that can be enforced by law with other
entities to offset the recognized amounts and 2) intend to settle on a
net basis or to realize the asset and settle the liability
simultaneously.

4.

Determination of fair value

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar
aktif ditentukan dengan menggunakan data pasar yang dapat
diobservasi.

The fair value of financial instruments traded in active markets is
determined using market data that can be observed.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di
pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.
Perusahaan menggunakan metode diskonto arus kas dengan
menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada kondisi pasar
pada tanggal neraca yang kemudian digunakan untuk menentukan
nilai wajar dari instrumen keuangan.

The fair value of financial instruments not traded on active markets
is determined using valuation techniques. The Company uses
discounted cash flow method using assumptions based on market
conditions at balance sheet date which are then used to determine
the fair value of financial instruments.

5. Penurunan nilai aset keuangan

5.

Impairment of financial assets

Seluruh aset keuangan atau kelompok aset keuangan, kecuali
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi
terhadap kemungkinan penurunan nilai.

All financial assets, except those measured at fair value through
profit or loss (FVTPL), are evaluated for possible impairment.

Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui jika dan
hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai
sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang
terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset
keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan
atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat
diestimasi secara andal.

Decline in value and an impairment loss is recognized if, and only if,
there is objective evidence of impairment as a result of one or more
adverse events, which occurred after the initial recognition of the
financial asset or Company of financial assets, which have an
impact on the estimated future cash flows on financial asset or
Company of financial assets in which can be estimated reliably.

Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi indikator-indikator
pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami
kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan
pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa
pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan
reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat
diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur
atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya
tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan
wanprestasi.

Objective evidence of impairment may include indicators which
debtor or a Company of debtors is experiencing significant financial
difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the
probability that they will enter bankruptcy or other financial
reorganization, and when observable data indicate that there is a
cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that
correlate with defaults.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang
diamortisasi
Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai
tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang
didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset
tersebut.

For financial assets carried at amortized cost

Nilai tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah dikurangi
baik secara langsung maupun menggunakan pos penyisihan.
Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or
through use of an allowance account. The amount of the loss is
recognized in profit or loss.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

3.

o. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

SUMMARY ACCOUNTING POLICIES (continued)
o.

5. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Financial Assets and Financial Liabilities (continued)
5.

Impairment of financial assets (continued)

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

Management initially assesses whether objective evidence of
impairment exists individually for financial assets that are
individually significant. If the Company determines that no objective
evidence of impairment exists for an individually assessed financial
asset, it includes the financial asset in Company of financial assets
with similar credit risk characteristics and collectively assesses them
for impairment.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan
Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi
harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara
andal serta aset keuangan berjangka pendek lainnya dicatat pada
biaya perolehan.

For financial assets carried at cost
Investments in equity instruments that have no quoted market price
in an active market and whose fair value cannot be reliably
measured and other short-term financial assets are carried at cost.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan diukur berdasarkan
selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari
estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat
pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa.
Kerugian penurunan tersebut tidak dapat dipulihkan.

The impairment loss is measured as the difference between the
carrying amount of the financial asset and the present value of
estimated future cash flows discounted at the current market rate of
return for a similar financial asset. Such impairment losses shall not
be reversed.

p. Sewa

p.

Lease

Perlakuan akuntansi atas sewa sesuai dengan PSAK 30 - Sewa

The accounting for lease of the Company in accordance with SFAS No.
30 - Leases.

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut
mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang
terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi
kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Leases are classified as finance leases if the lease transfers substantially
all the risks and rewards incidental to ownership of the asset. Other
leases, which do not meet these criteria, are classified as operating
leases.

Sebagai penyewa

As a leasee

Aset yang diperoleh melalui sewa pembiayaan dicatat pada awal
masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Grup yang ditentukan
pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari
pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di
dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Assets acquired under a finance lease are recorded at the beginning of
the lease at the fair value of the Group's rental assets determined at the
start of the contract or, if lower, at the present value of the minimum
lease payments. The liability to the lessor is presented in the statement of
financial position as a finance lease obligation.

Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban
keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas
sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap)
atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke laba
rugi. Rental kontijensi dibebankan pada periode terjadinya.

Lease payments are segregated between the finance charges and the
deductible portion of the lease liability to a constant interest rate on the
balance of the liability. Finance charges are directly charged to profit or
loss. Contingent rentals are charged in the period in which they are
incurred.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis
lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang
dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang
dinikmati pengguna. Rental kontijensi diakui sebagai beban di dalam
periode terjadinya.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straightline basis over the lease term, unless there are other systematic bases
that can better reflect the time pattern of the benefits the assets enjoyed
by the user. Contingent rentals are recognized as an expense in the
period in which they are incurred.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut
diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui
sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus
kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola
waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

In the case of incentives obtained under operating leases, such
incentives are recognized as liabilities. The entire benefit of the incentive
is recognized as a deduction from lease expenses on a straight-line basis
unless there is another systematic basis that better reflects the time
pattern of benefits users enjoy.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

3.

q. Penurunan nilai aset non-keuangan

r.

q.

Impairment of non financial assets

Perlakuan akuntansi atas penurunan nilai aset non keuangan
Perseroaan sesuai dengan PSAK - 48 "Penurunan nilai".

The accounting treatment for impairment of non-financial assets of the
Company is in accordance with SFAS No - 48 "Impairment".

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila
peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan
bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai
diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah
terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara
nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk
tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit
terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit
penghasil kas). Yang mengalami penurunan yang ditelaah untuk
kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap
tanggal pelaporan.

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when
events or changes in circumstances occur which indicate that the
carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized
for the amount by which the asset’s carrying amount exceeds the
recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between
the asset’s fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of
assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which
there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Nonfinancial assets that suffered an impairment are reviewed for possible
reversal of the impairment at each reporting date.

Laba per saham dasar

r.

Basic earnings per share

Laba per saham dihitung sesuai dengan PSAK 56 "Laba per saham".

Earnings per share is calculated in accordance with SFAS No.56
"Earnings per share".

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang
diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata
tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing net earnings
attributable to the owners of the Company by the weighted average
number of shares outstanding during the year.

s. Informasi segmen

4.

SUMMARY ACCOUNTING POLICIES (continued)

s.

Segment information

Informasi segmen diungkapkan sesuai dengan PSAK 5 - Segmen
Operasi.

Segment information is disclosed in accordance with SFAS 5 - Operating
Segments.

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang
dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
konsolidasian.

Segment information is prepared using the accounting policies adopted
for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
i. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan
dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait
dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
ii Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil
keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber
daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai
kinerjanya; dan
iii. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

An operating segment is a component of an entity:
i. That engages in business activities which it may earn revenue and
incur expenses (including revenue and expenses relating to the
transaction with other components of the same entity);
ii Whose operating results are reviewed regularly by the entity’s chief
operating decision maker to make decision about resources to be
allocated to the segments and assess its performance; and

PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

iii. For which discrete financial information is available.
4.

SIGNIFICANT ACCOUNTING
ASSUMPTIONS

JUDGEMENTS,

ESTIMATES

AND

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen
untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi
jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta
pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode
pelaporan.

The preparation of the Company’s financial statements requires management
to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported
amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of
contingent liabilities, at the reporting date.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam
mempersiapkan laporan keuangan tersebut ditelaah secara berkala
berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi
dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil
aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas
asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material
terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the financial
statements have been regularly reviewed based on historical experience and
various factors, including expectation for future event that might occur.
However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in
outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of
the asset or liability affected in future periods.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
a. Pertimbangan dan Sumber Utama Ketidakpastian

4.

SIGNIFICANT ACCOUNTING
ASSUMPTIONS (continued)
a.

JUDGEMENTS,

ESTIMATES

AND

Judgment and Key Sources of Uncertainty

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Classification of financial assets and liabilities

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan
liabilitas keuangan ditetapkan dengan mempertimbangkan apakah
definisi yang ditetapkan PSAK 50 dipenuhi. Aset dan liabilitas
keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan
akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada catatan 3 atas
laporan keuangan.

The classification of certain assets and liabilities as financial assets and
financial liabilities is determined by considering whether the definitions
set out in SFAS 50 are met. The financial assets and financial liabilities
are accounted for in accordance with the Company’s accounting policies
disclosed in note 3 to the financial statements.

b. Estimasi dan Asumsi

b.

Estimates and Assumptions

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian
lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi
penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas
untuk tahun / periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.
Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang
tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi
mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat
perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan
tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The main assumptions related to the future and the main sources of
estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of
material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within
the next period end are disclosed below. The Company assumptions and
estimates are based on reference available at the time the financial
statements are prepared. Current condition and assumptions regarding
future developments may change due to market changes or
circumstances beyond the control of the Company. These changes are
reflected in the related assumptions as incurred.

Penyisihan penurunan nilai piutang

Provision for impairment of receivables

Perusahaan menilai penurunan nilai piutang pada setiap tanggal
pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus
dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian,
apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi.
Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi
untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang
direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi
kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat piutang telah
diungkapkan dalam catatan 7 dan 8.

The Company assessed the impairment of receivables at each reporting
date. In determining whether an impairment loss should be recorded in
the income statement, management makes a judgment as to whether
there is objective evidence that a loss has occurred. Management also
makes an assessment of methodologies and assumptions to estimate
the amount and timing of future cash flows reviewed periodically to
reduce the difference between actual estimated losses and losses. The
carrying amount of the receivables has been disclosed in notes 7 and 8.

Penyusutan dan nilai sisa

Depreciation and residual value

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan beban
penyusutan dari aset tetap. Depresiasi dihitung berdasarkan biaya
komponen-komponen aset tetap dikurangi dengan nilai sisa. Estimasi
utama mencakup estimasi masa manfaat yang bisa berbeda signifikan
dengan masa manfaat sesungguhnya. Masa manfaat sesungguhnya
akan bergantung pada berbagai faktor seperti pemeliharaan,
perkembangan teknologi, dan sebagainya. Nilai sisa diestimasi setiap
tahun berdasarkan kondisi teknis aset tersebut.

Management determines the estimated useful lives and depreciation
expenses of property and equipment. Depreciation is calculated based on
the cost of fixed asset components less the residual value. The main
estimates include estimates of useful life that can differ significantly from
the actual useful life. The actual useful life will depend on various factors
such as maintenance, technological development, and so on. The
residual value is estimated annually based on the technical condition of
the asset.

Jika estimasi masa manfaat dan nilai sisa harus direvisi, tambahan
beban depresiasi dapat terjadi di masa yang akan datang. Penjelasan
lebih lanjut diungkapkan dalam catatan 13.

If the estimated useful lives and residual values should be revised,
additional depreciation expenses may occur in the future. Further
explanations are disclosed in note 13.
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4.
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PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

4.

SIGNIFICANT ACCOUNTING
ASSUMPTIONS (continued)
b.

JUDGEMENTS,

ESTIMATES

AND

Estimates and Assumptions (continued)

Pajak penghasilan

Income Tax

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perusahaan
melaporkan pajak berdasarkan sistem self assessment. Fiskus dapat
menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu
tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan memiliki
eksposur terhadap pajak penghasilan karena terkait pertimbangan
yang signifikan dalam menetapkan provisi pajak penghasilan
Perusahaan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang
penetapan akhir pajaknya tidak pasti selama kegiatan usaha normal.
Perusahaan mengakui liabilitas atas masalah pajak yang diharapkan
berdasarkan estimasi tambahan pajak yang jatuh tempo. Bila hasil
final pajak atas masalah-masalah ini berbeda dengan jumlah yang
telah diakui, perbedaan tersebut akan berpengaruh pada pajak
penghasilan pada periode dimana penetapan terjadi. Jumlah tercatat
liabilitas pajak kini diungkapkan dalam catatan 18.

Under the Indonesian Taxation Law, the Company reports taxes based
on the self assessment system. The tax authorities may determine or
amend the taxes within a specified period of time in accordance with
applicable regulations. The Company has an income tax exposure as a
result of significant consideration in determining the provision for the
Company's income tax. There are certain transactions and calculations
whose final tax fixings are uncertain during normal business activities.
The Company recognizes the liability for the expected tax matters based
on the estimated additional taxes due. If the final tax on these matters is
different from the amount already recognized, the difference will affect the
income tax in the period in which the determination occurs. The carrying
amount of the tax liability is now disclosed in note 18.

Imbalan pasca kerja

Post-employment benefits

Nilai kini liabilitas pasca-kerja tergantung pada beberapa faktor yang
ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi.
Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya bersih imbalan
pasca-kerja mencakup tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, dan
tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi-asumsi ini akan
mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca-kerja.

The present value of post-employment liabilities depends on several
factors determined on the actuarial basis based on several assumptions.
The assumptions used to determine the net cost of post-employment
benefits include the discount rate, the rate of salary increase, and the rate
of return on investment. Changes in these assumptions will affect the
carrying amount of the post-employment benefits liability.

Tingkat diskonto ditentukan pada akhir periode pelaporan, yakni
tingkat suku bunga untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa
depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas
imbalan pasca-kerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang
sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi
pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata
uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka
waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pasca-kerja
yang terkait.

The discount rate is determined at the end of the reporting period, ie the
interest rate to determine the present value of future expected future cash
outflows for the settlement of the post-employment benefits liability. In
determining the appropriate interest rate, the Company considers the
interest rates on the government bonds denominated in Rupiah, the
currency in which the benefits are paid, and which has a period similar to
the corresponding post employment benefit period.

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan
pasca-kerja diungkapkan pada catatan 23.

The principal assumptions used for the determination of the liability for
post-employment benefits are disclosed in note 23.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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5.

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

KAS DAN BANK

5.
2018

Kas
Bank
Rupiah
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk
- PT Bank Central Asia ,Tbk
- PT Bank BPD DIY
US Dollar
- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Singapore Dollar
- PT Bank UOB Indonesia

6.

2017

2016

165.400.000

228.561.200

113.800.000

1.254.629.390
486.407.231

710.297.573
381.394.994

241.884.603
257.338.697

116.167.389
94.355.672
1.790.000

107.113.314
400.925.459
1.910.000

98.105.369
274.632.335
-

53.170.052

53.304.378

36.651.421

1.308.707.641

-

-

Cash
Bank
Rupiah
PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Central Asia ,Tbk PT Bank BPD DIY US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Singapore Dollar
PT Bank UOB Indonesia -

Jumlah bank

3.315.227.375

1.654.945.718

908.612.425

Total bank

Jumlah

3.480.627.375

1.883.506.918

1.022.412.425

Total

KAS DIBATASI PENGGUNAANNYA

6.
2018

RESTRICTED CASH

2017

2016

Kas dibatasi penggunaannya

325.424.468

500.000.000

-

Restricted cash

Jumlah

325.424.468

500.000.000

-

Total

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang ditahan oleh
PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk pembayaran angsuran pinjaman (Catatan
20).
7.

CASH AND BANKS

Restricted cash are funds being held by PT Bank CIMB Niaga Tbk for
payment of loan installments (Note 20).

PIUTANG USAHA

7.

Piutang usaha merupakan piutang yang timbul dari pendapatan usaha
hotel yang merupakan usaha pokok Perusahaan, dengan rincian sebagai
berikut:
a. Berdasarkan pelanggan
2018
Pihak ketiga :
- PT Pertamina Gas
- Kementrian Perhubungan
- Kementrian PUPR
- Kementrian Hukum
dan HAM
- Badan Akreditasi Nasional
- PT (BAN - PT)
- Kartu kredit
- Lainnya (masing-masing
dibawah 100 juta)

TRADE RECEIVABLES
Trade accounts receivable are receivables arising from hotel business
revenues which are the Company's main business, with the details as follows:
a. Based on customers

2017

2016

587.625.000
373.281.201
245.930.925

22.710.000

45.162.000
-

153.913.999

-

-

136.280.000
108.202.630

154.772.195

222.778.025

1.441.414.089

2.484.675.487

4.072.689.329

Third Parties :
PT Pertamina Gas Kementrian Perhubungan Kementrian PUPR Kementrian Hukum dan HAM
Badan Akreditasi Nasional - PT (BAN - PT)
Credit card Others (each below 100 million)

Jumlah pihak ketiga

3.046.647.844

2.662.157.682

4.340.629.354

Total third parties

Cadangan penyisihan
piutang

-

-

-

Allowance for doubtful accounts

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
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7.

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PIUTANG USAHA (lanjutan)

7.

TRADE RECEIVABLES (continued)

a. Berdasarkan pelanggan (lanjutan)

a. Based on customers (continued)
2018

2017

2016

Pihak berelasi (Catatan 32) :
- Khalid Bin Omar Abdat
(Catatan 39)
- PT Indohotels Booking
System (Catatan 39)

1.474.251.363

1.384.819.248

1.053.708.584

117.697.702

390.362.570

15.640.000

Related parties (Note 32) :
Khalid Bin Omar Abdat (Note 39)
PT Indohotels Booking System (Note 39)

Jumlah pihak berelasi

1.591.949.065

1.775.181.818

1.069.348.584

Total related parties

Jumlah

4.638.596.910

4.437.339.500

5.409.977.938

Total

Seluruh piutang usaha dicatat dalam mata uang rupiah.

All trade receivables are recorded in Rupiah.

b. Berdasarkan umur

b. Based on maturity

Rincian umur piutang usaha dikategorikan berdasarkan tanggal faktur
adalah sebagai berikut :
2018
2017

The aging details of accounts receivable are categorized by date of invoice as
follows:
2016

Belum jatuh tempo
Jatuh tempo:
Kurang dari 30 hari
31 s/d 60 hari
61 s/d 90 hari
> 90 hari
Jumlah
Dikurangi:
Cadangan kerugian piutang

132.263.870

498.333.086

292.129.271

1.612.852.596
826.593.211
359.713.777
232.922.092
3.164.345.546

1.120.049.613
416.241.257
172.094.453
2.230.621.091
4.437.339.500

1.953.060.246
888.879.002
418.704.501
1.857.204.918
5.409.977.938

-

-

-

Not yet due
Past due:
Under 30 days
31 to 60 days
61 to 90 days
> 90 days
Total
Less:
Allowance for doubtful accounts

Jumlah piutang usaha

3.164.345.546

4.437.339.500

5.409.977.938

Total trade receivables

Lihat catatan 33 mengenai risiko kredit piutang usaha.

See note 33 on credit risk on trade receivables.

Seluruh piutang usaha pihak ketiga dan berelasi tidak dikenakan jaminan
dan bunga

All third and realted parties trade receivables are without interest and
collateral.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing
debitur pada akhir periode dan dengan mempertimbangkan sejarah kredit,
manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh piutang akan dapat
tertagih, sehingga tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai
piutang. Tidak terdapat piutang yang dijaminkan.

Based on a review of the status of the individual trade receivable accounts at
the end of the period and considering their credit history, the Company’s
management believes that these receivables will be collectible, so as not
formed allowance for impairment losses of receivables. There are no trade
receivables pledged as collateral.

Tidak ada piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan kredit.

There are no trade accounts receivables which are used as collateral.

Sifat dari hubungan dan transaksi antara Perusahaan dengan pihak-pihak
berelasi dijelaskan pada catatan 32.

The nature of relationships and transactions of the Company with related
parties are explained in note 32.

Sesuai dengan Pernyataan Kesepakatan Penyelesaian Utang Piutang (netoff) tertanggal 13 Mei 2019 antara Perusahaan dan Khalid Bin Omar
Abdat, piutang usaha kepada Khalid Bin Omar Abdat dan PT Indohotels
Booking System telah dinet-off dengan Utang lain-lain kepada Khalid Bin
Omar Abdat. Pada saat laporan ini diterbitkan, sisa saldo utang tersebut
belum dibayarkan oleh Perusahaan kepada Khalid bin Omar Abdat.
(Catatan 39)

In accordance with the Settlement Agreement Statement (net-off) dated May
13, 2019 between the Company and Khalid Bin Omar Abdat, trade
receivables to Khalid Bin Omar Abdat and PT Indohotels Booking System
have been net-off with other payables to Khalid Bin Omar Abdat. On the
issuance date of this report, the outstanding loan have not been paid by the
Company to Khalid bin Omar Abdat. (Note 39)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
8.

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PIUTANG LAIN-LAIN

8.
2018

OTHER RECEIVABLES

2017

2016

Pihak berelasi (Catatan 32) :
Jangka panjang
- PT Indohotels Booking System

2.816.146.660

2.450.682.500

54.423.400

Related parties (Note 32) :
Long term
PT Indohotels Booking System -

Jumlah

2.816.146.660

2.450.682.500

54.423.400

Total

Rincian umur piutang lain-lain dikategorikan berdasarkan tanggal faktur
adalah sebagai berikut :
2018
2017

The aging details of other receivables are categorized by date of invoice as
follows:
2016

Belum jatuh tempo
Jatuh tempo
Kurang dari 30 hari
31 s/d 60 hari
61 s/d 90 hari
> 90 hari
Jumlah
Dikurangi:
Cadangan kerugian piutang

-

-

-

-

2.450.682.500
2.450.682.500

54.423.400
54.423.400

-

-

-

Not yet due
Past due :
Under 30 days
31 to 60 days
61 to 90 days
> 90 days
Total
Less:
Allowance for doubtful accounts

Jumlah piutang lain-lain

-

2.450.682.500

54.423.400

Total other receivables

Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan
usaha normal Perusahaan yang merupakan pinjaman yang diberikan
kepada pihak berelasi.

Other receivables are receivables that arise and transactions outside the
normal course of business of the Company which are loans given to related
parties.

Seluruh piutang lain-lain pihak ketiga dan berelasi tidak dikenakan jaminan
dan bunga

All third and realted parties other receivables are without interest and
collateral.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang
terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Management also believes that there is no significantly concentrated risk on
receivables to third parties.

Lihat catatan 33 mengenai risiko kredit piutang lain-lain.

See note 33 on credit risk on others receivables.

Tidak ada pencadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain
karena manajemen berpendapat seluruh piutang lain-lain tersebut dapat
ditagih.

There is no provision for impairment of other receivables because
management believes that all other receivables are collectible.

Tidak ada piutang lain-lain yang dijaminkan pada tanggal-tanggal pelaporan.

There is no others receivable used as collateral as at the reporting dates.

Sifat dari hubungan dan transaksi antara Perusahaan dengan pihak-pihak
berelasi dijelaskan pada catatan 32.

The nature of relationships and transactions of the Company with related
parties are explained in note 32.

Sesuai dengan Pernyataan Kesepakatan Penyelesaian Utang Piutang (netoff) tertanggal 13 Mei 2019 antara Perusahaan dan Khalid Bin Omar
Abdat, piutang lain-lain kepada Khalid Bin Omar Abdat telah dinet-off
dengan Utang lain-lain kepada Khalid Bin Omar Abdat. Pada saat laporan
ini diterbitkan, sisa saldo utang tersebut belum dibayarkan oleh
Perusahaan kepada Khalid bin Omar Abdat. (Catatan 39)

In accordance with the Settlement Agreement Statement (net-off) dated May
13, 2019 between the Company and Khalid Bin Omar Abdat, other accounts
receivable to Khalid Bin Omar Abdat have been net-off with other payables to
Khalid Bin Omar Abdat. On the issuance date of this report, the outstanding
loan have not been paid by the Company to Khalid bin Omar Abdat. (Note 39)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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9.

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PERSEDIAAN

9.
2018

INVENTORIES

2017

2016

Makanan & minuman
Perlengkapan

307.593.731
263.730.544

219.690.983
305.694.450

262.706.007
32.808.138

Food & beverages
Supplies

Jumlah

571.324.275

525.385.433

295.514.145

Total

Beban pemakaian persediaan untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 6.953.062.566,
Rp 6.860.515.022 dan Rp 6.635.875.064 yang dicatat dalam beban pokok
pendapatan.

Invetory usage expenses for period December 31, 2018, 2017 and 2016 are
amounted to Rp 6,953,062,566, Rp 6,860,515,022 and Rp 6,635,875,064
which was recorded in cost of revenues.

Tidak ada persediaan dari pemasok yang melebihi 10% dari jumlah
persediaan.

There is no Inventories from supplier which individually represent more than
10% of the total inventories.

Berdasarkan hasil pengkajian ulang keadaan fisik persediaan pada 31
Desember 2018, 2017 dan 2016, manajemen Perusahaan dan entitas anak
berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan dapat terpulihkan seluruhnya
sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.
Tidak terdapat persediaan yang dijaminkan.

Based on a review of the status of phsycal inventories on December 31,
2018, 2017 and 2016, management of the Company and its subsidiary believe
that carrying value of inventories can be recovered entirely so it is not
necessary to make allowance for absolescent inventories. There is no
inventories pledged as collateral.

10. PERLENGKAPAN OPERASI HOTEL

10. HOTEL OPERATING EQUIPMENT
2018

2017

2016

Linen
China and glass
Perangkat perak

80.249.400
55.691.333
142.323.512

-

-

Linen
China and glass
Silverware

Jumlah

278.264.245

-

-

Total

11. UANG MUKA

11. ADVANCES
2018

2017

2016

Uang muka pembelian
Lain-lain

236.081.135
181.693.017

114.146.668
30.574.930

32.000.000
33.574.930

Deposit purchase
Others

Jumlah

417.774.152

144.721.598

65.574.930

Total

Uang muka pembelian merupakan uang muka untuk pembelian
perlengkapan operasional hotel .Uang muka lain-lain merupakan uang
muka pembelian anti virus dan perbaikan inventaris kantor.

Jenis transaksi/Type of Transaction

Nama
CV. Warehouse Sticker
CV. Semetris & Jogja Souvenir
CV.Lentera Teknik
CV. Roni Tailor
PT. Duta Abadi Primantara
CV. Barnos Lounge & Living
CV. Bakoel Store
CV. Freelancer

Advances for purchases are advances for purchase of hotel operating
equipment. Others advance represent advance for purchase of anti-virus and
for inventories repairs.

Izin parkir/Parking permit
Pembelian merchandise/Merchandise purchase
Pembelian peralatan hotel/Hotel equipment purchase
Pembelian seragam karyawan/Employee uniforms purchase
Pembelian perlengkapan operasi hotel/Hotel operating equipment
Pembelian inventaris kantor/Office equipment purchase
Pembelian anti virus/Anti virus purchase
Pembelian kalender/Calendar purchase

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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Name
CV. Warehouse Sticker
CV. Semetris & Jogja Souvenir
CV.Lentera Teknik
CV. Roni Tailor
PT. Duta Abadi Primantara
CV. Barnos Lounge & Living
CV. Bakoel Store
CV. Freelancer

Notes to financial statement form an integral
part of financial statement

PT EASTPARC HOTEL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016

PT EASTPARC HOTEL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018, 2017 and 2016

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

For the years then ended

Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. UANG MUKA (lanjutan)

11. ADVANCES (continued)

Uang muka tersebut telah terealisasi masing-masing sebesar
Rp293.184.700, Rp57.461.250, dan Rp nil untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Those advances were realized amounted to Rp293,184,700, Rp57,461,250,
and Rp nil for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016,
respectively.

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

12. PREPAID EXPENSES
2018

2017

2016

Asuransi
Biaya perawatan perangkat lunak

258.580.988
50.024.999

447.834.000
49.869.001

447.444.000
28.802.334

Insurance
Maintenance fee for software

Jumlah

308.605.987

497.703.001

476.246.334

Total

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

Saldo awal /
Beginning
balance

2018
Pengurang /
Disposal

Penambahan /
Additional

Reklasifikasi /
Reclasification

Saldo Akhir /
Ending balance

Harga perolehan
Kepemilikan langsung:

Acquisition costs
Direct ownership:

Tanah
Bangunan
Inventaris kantor
Perlengkapan operasi
Kendaraan

37.194.108.000
181.414.555.934
32.148.673.001
2.035.617.700
312.400.000

18.000.000.000
210.163.800
-

-

-

55.194.108.000
181.414.555.934
32.358.836.801
2.035.617.700
312.400.000

Land
Building
Office equipments
Operating equipments
Vehicles

Sub jumlah

253.105.354.636

18.210.163.800

-

-

271.315.518.436

Sub total

Aset sewa pembiayaan
Kendaraan

1.693.132.316

-

-

-

Assets under finance lease
1.693.132.316
Vehicles

Sub jumlah

1.693.132.316

-

-

-

1.693.132.316

Sub total

254.798.486.952

18.210.163.800

-

-

273.008.650.752

Total acquisition

Jumlah perolehan
Akumulasi depresiasi
Kepemilikan langsung:

Accumulated depreciation
Direct ownership:

Bangunan
Inventaris kantor
Perlengkapan operasi
Kendaraan

23.220.847.109
17.709.458.466
1.628.494.160
39.122.500

6.047.151.864
4.655.945.149
407.123.540
31.240.000

-

-

29.267.998.973
22.365.403.615
2.035.617.700
70.362.500

Building
Office equipments
Operating equipments
Vehicles

Sub jumlah

42.597.922.234

11.141.460.554

-

-

53.739.382.788

Sub total

Aset sewa pembiayaan
Kendaraan

105.503.039

169.313.232

-

-

Assets under finance lease
274.816.271
Vehicles

Sub jumlah

105.503.039

169.313.232

-

-

274.816.271

Sub total

218.994.451.693

Net book value

Nilai buku

212.095.061.678

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

191

Notes to financial statement form an integral
part of financial statement

PT EASTPARC HOTEL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016

PT EASTPARC HOTEL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018, 2017 and 2016

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

For the years then ended

Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

Saldo awal /
Beginning
balance

2017
Pengurang /
Disposal

Penambahan /
Additional

Reklasifikasi /
Reclasification

Saldo Akhir /
Ending balance

Harga perolehan
Kepemilikan langsung:

Acquisition costs
Direct ownership:

Tanah
Bangunan
Inventaris kantor
Perlengkapan operasi
Kendaraan

37.194.108.000
181.414.555.934
32.148.673.001
2.035.617.700
83.500.000

228.900.000

-

-

37.194.108.000
181.414.555.934
32.148.673.001
2.035.617.700
312.400.000

Land
Building
Office equipments
Operating equipments
Vehicles

Sub jumlah

252.876.454.636

228.900.000

-

-

253.105.354.636

Sub total

Aset sewa pembiayaan
Kendaraan

-

1.693.132.316

-

-

Assets under finance lease
1.693.132.316
Vehicles

Sub jumlah

-

1.693.132.316

-

-

1.693.132.316

Sub total

252.876.454.636

1.922.032.316

-

-

254.798.486.952

Total acquisition

Jumlah perolehan
Akumulasi depresiasi
Kepemilikan langsung:

Accumulated depreciation
Direct ownership:

Bangunan
Inventaris kantor
Perlengkapan operasi
Kendaraan

17.173.695.244
13.067.032.947
1.221.370.620
25.050.000

6.047.151.864
4.642.425.519
407.123.540
14.072.500

-

-

23.220.847.109
17.709.458.466
1.628.494.160
39.122.500

Building
Office equipments
Operating equipments
Vehicles

Sub jumlah

31.487.148.811

11.110.773.424

-

-

42.597.922.234

Sub total

Aset sewa pembiayaan
Kendaraan

-

105.503.039

-

-

Assets under finance lease
105.503.039
Vehicles

Sub jumlah

-

105.503.039

-

-

105.503.039

Sub total

212.095.061.678

Net book value

Nilai buku

221.389.305.825
Saldo awal /
Beginning
balance

2016
Pengurang /
Disposal

Penambahan /
Additional

Reklasifikasi /
Reclasification

Saldo Akhir /
Ending balance

Harga perolehan
Kepemilikan langsung:

Acquisition costs
Direct ownership:

Tanah
Bangunan
Inventaris kantor
Perlengkapan operasi
Kendaraan

37.194.108.000
166.898.150.694
30.159.793.266
2.035.617.700
83.500.000

14.516.405.240
1.988.879.735
-

-

-

37.194.108.000
181.414.555.934
32.148.673.001
2.035.617.700
83.500.000

Land
Building
Office equipments
Operating equipments
Vehicles

Sub jumlah

236.371.169.661

16.505.284.975

-

-

252.876.454.636

Sub total

Aset sewa pembiayaan
Kendaraan

-

-

-

-

Sub jumlah

-

-

-

-

-

Sub total

236.371.169.661

16.505.284.975

-

-

252.876.454.636

Total acquisition

Jumlah perolehan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

Saldo awal /
Beginning
balance

Penambahan /
Additional

2016
Pengurang /
Disposal

Reklasifikasi /
Reclasification

Saldo Akhir /
Ending balance

Akumulasi depresiasi
Kepemilikan langsung:

Accumulated depreciation
Direct ownership:

Bangunan
Inventaris kantor
Perlengkapan operasi
Kendaraan

11.126.543.380
8.424.607.427
814.247.080
16.700.000

6.047.151.864
4.642.425.519
407.123.540
8.350.000

-

-

17.173.695.244
13.067.032.947
1.221.370.620
25.050.000

Building
Office equipments
Operating equipments
Vehicles

Sub jumlah

20.382.097.887

11.105.050.924

-

-

31.487.148.811

Sub total

Nilai buku

215.989.071.774

221.389.305.825

Net book value

No.

No. Sertipikat/
No. Certificate

Luas tanah/
Surface area (m2)

Lokasi/
Location at

Atas nama/
In the name of

Jangka waktu/
Time period

Keterangan/Description

Tanah yang dimiliki Perusahaan / Land owned by Company :
1.

SHGB

2.

SHGB No. 01958

9.813

643

Desa Catur tunggal,
Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa
Yogyakarta
Desa Catur tunggal,
Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa
Yogyakarta

PT Eastparc Hotel

12 Juni 2012 sampai
dengan 29 Mei
2042/June 12, 2012
till May 29, 2042

PT Eastparc Hotel

10 Mei 2016 sampai
dengan 15 April
2046/May 10, 2016
till April 15, 2046

Tanah dalam proses pengalihan kepemilikan / Land on transferring process of ownership:
3.

SHM No. 11272

605

4.

SHM No. 11273

605

5.

SHM No. 11179

569

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Desa Catur tunggal,
Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa
Yogyakarta
Desa Catur tunggal,
Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa
Yogyakarta

Nyonya Anny Suryani

Desa Catur tunggal,
Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa
Yogyakarta

Tuan Rafiq
Siregar

Kepemilikan atas tanah SHM
No. 11272 dan SHM No. 11273
didasarkan pada Salinan Akta
Pelunasan Pembayaran No. 17
tanggal 19 Desember 2018,
Akta Notaris Thomas Santoso
Widjaya Gunawan, S.H./ The
ownership of land No. SHM
11272 and No. SHM 11273
based on Settlement of
Payment Deed No. 17 dated
December 19, 2018of Thomas
Santoso Widjaya Gunawan,
S.H.

Nyonya Anny Suryani
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Muhdan

12 Juni 2012 sampai
dengan 29 Mei
2042/June 12, 2012
till May 29, 2042

Kepemilikan atas tanah SHM
No. 11779 didasarkan pada Akta
Perjanjian Pelunasan No. 31
tanggal 19 Desember 2018,
dibuat oleh Akta Notaris
Bong Hendri Susanto, S.H.,/The
ownership of land No. SHM
11779 based on the Settlement
Agreement No. 31 dated
December 19, 2018, of Bong
Hendri Susanto, S.H.,
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13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

Perusahaan telah mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan
Pemanfaatan Tanah (IPPT) Usaha atas tanah-tanah dengan SHM No.
11272, 11273, dan 11779, tanah-tanah tersebut nantinya akan digunakan
untuk pembangunan Hotel Eastparc Express.

The Company submited request for Permits to Determine the Use of Land
Industry for land with Freehold Title No. 11272, 11273, and 11779. These
land will be use for Eastparc Express Hotel.

Kepemilikan terhadap tanah SHM No. 11272 dan SHM No. 11273
didasarkan pada Salinan Akta Pelunasan Pembayaran No. 17 tanggal 19
Desember 2018, dibuat oleh Notaris Thomas Santoso Widjayo Gunawan,
S.H., Notaris di Yogyakarta, bahwa tanah tersebut telah menjadi milik
Perseroan dengan pembayaran lunas.

Ownership for land with Freehold Title No. 11272 and 11273 based on
Settlement Notarial Deed No. 17 dated December 19, 2018 of Notary Thomas
Santoso Widjayo Gunawan, S.H., Notary in Yogyakarta that those land have
been paid and owned by the Company.

Kepemilikan terhadap tanah SHM No. 11779 didasarkan pada Akta
Perjanjian Pelunasan No. 31 tanggal 19 Desember 2018, dibuat oleh
Notaris Bong Hendri Susanto, S. H., Notaris di Yogyakarta, bahwa tanah
tersebut telah menjadi milik Perseroan dengan pembayaran lunas.

Ownership for land with Freehold Title No. 11779 based on Settlement
Notarial Deed No. 31 dated December 19, 2018 of Notary Bong Hendri
Susanto, S.H., Notary in Yogyakarta that these land have been paid and
owned by the Company.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tanah dan bangunan
milik Perusahaan dijadikan sebagai jaminan (Catatan 20 dan 21).

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, land and building owned by the
Company which pledged as collateral (Note 20 and 21).

Beban penyusutan yang dibebankan pada usaha adalah sebagai berikut :

Depreciation expenses charged to operations as follows :

2018
Beban pokok pendapatan
Beban umum dan adminsitrasi
Jumlah

2017

2016

6.047.151.864
5.263.621.921

6.047.151.864
5.169.124.599

6.047.151.864
5.057.899.060

Cost of revenue
General and operating expenses

11.310.773.785

11.216.276.463

11.105.050.924

Total

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan masih
menggunakan beberapa aset tetap yang sudah tidak memiliki nilai buku
dengan total nilai perolehan Rp14.025.297.037, Rp nil dan Rp nil, yang
terdiri dari inventaris kantor dan perlengkapan operasi. Penggunaan aset
tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional
Perusahaan.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, the Company is still utilizing
several fixed assets which were already fully depreciated with total acquisition
cost amounting to Rp14,025,297,037, Rp nil and Rp nil, consisting of office
equipments and operating equipment. The use of those assets are not
significant affected to the Company's operation.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset tetap kecuali tanah,
telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi terhadap risiko
kebakaran, pencurian dan risiko lainnya sebesar Rp269.654.200.000,
Rp372.794.200.000, dan Rp455.000.000.000. Manajemen berpendapat
bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan
kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, fixed assets except land, are
covered by insurance against the risk of fire, theft and other risks amounting to
Rp269,654,200,000,
Rp372,794,200,000,
and
Rp455,000,000,000.
Management believes that the insurance coverage is adequate to cover
possible losses on the assets insured.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset
tetap pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, berdasarkan
evaluasi atas kondisi aset pada tanggal-tanggal tersebut.

The management believes that there is no indication of assets impairment as
of December 31, 2018, 2017 and 2016, based on an evaluation of the
condition of the assets as of those dates.

Nilai wajar aset tanah dan bangunan milik Perusahaan pada tanggal
valuasi 31 Desember 2018, berdasarkan laporan penilai independen, KJPP
Wawat Jatmika & Rekan dalam laporannya No. 00087/2.013301/PI/05/0363/1/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 adalah total sebesar
Rp742.383.190.000. Nilai wajar bangunan dan komponen pengembangan
lainnya di atas tanah dihitung berdasarkan pendekatan pasar, sedangkan
nilai wajar kelompok aset operasional ditentukan berdasarkan pendekatan
pendapatan.

Fair value of the Company's land and building on valuation date December 31,
2018 based on independent appraisal report KJPP Wawat Jatmika &
Partners No. 00087/2.0133-01/PI/05/0363/1/V/2019 dated May 6, 2019.are
totalling amounted Rp742,383,190,000. The fair value of buildings and other
development components on the land are determined based on market
approach, while the fair value of operational asset group are determined
based on income approach.

14. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP

14. ADVANCE FOR PURCHASE OF FIXED ASSETS
2018

Uang muka pembelian tanah
Raden Achmad Rosyidi
Hj. Kaelesha Afiati
Jumlah

2017

2016

6.000.000.000
8.030.091.186

2.332.384.200

-

Advance for purchase of land
Raden Achmad Rosyidi
Hj. Kaelesha Afiati

14.030.091.186

2.332.384.200

-

Total

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

194

Notes to financial statement form an integral
part of financial statement

PT EASTPARC HOTEL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016

PT EASTPARC HOTEL Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2018, 2017 and 2016

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

For the years then ended

Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP (lanjutan)

14. ADVANCE FOR PURCHASE OF FIXED ASSETS (continued)

Uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka untuk pembelian
tanah milik Raden Achmad Rosydi seluas 1.130 M2 yang terletak di
samping kanan Hotel Eastparc (Catatan 37), serta 2 persil tanah seluas
total 908 M2 milik Ibu Kaelesha Afiati (pemegang saham), yang terletak di
lingkungan Hotel Eastparc.

No.

No. Sertifikat/
No. Certificate

Luas tanah/
Surface area
(m2)

Advance for puchase of fixed assets represent purchased land owned by
Raden Achmad Rosydi covering an area of 1,130 M 2 located at the right side
of Eastparc Hotel (Note 37), and 2 parcel of land acreage totalling 908 M 2
owned by Mrs. Kaelesha Afiati (a shareholder) located at around Eastparc
Hotel.

Lokasi/
Location at

Atas nama/
In the name of

Jangka waktu/
Time period

Keterangan/Description

1.

SHM No. 08671

571

Desa Catur tunggal,
Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa
Yogyakarta

Tuan Raden Mochamad
Rosydi

Dalam proses Pengikatan Jual
Beli berdasarkan Akta Perikatan
Jual Beli No. 5 tanggal 15
September 2018, yang dibuat di
hadapan Bong Hendri Susanto,
S.H., Notaris di Yogyakarta/On
the process of Sale and
Purchase Agreement No. 5
dated September 15, 2018 of
Bong Hendri Susanto, S.H.,
Notary in Yogyakarta.

2.

SHM No. 10665

559

Desa Catur tunggal,
Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa
Yogyakarta

Tuan Raden Mochamad
Rosydi

Dalam proses Pengikatan Jual
Beli berdasarkan Akta Perikatan
Jual Beli No. 5 tanggal 15
September 2018, yang dibuat di
hadapan Bong Hendri Susanto,
S.H., Notaris di Yogyakarta/On
the process of Sale and
Purchase Agreement No. 5
dated September 15, 2018 of
Bong Hendri Susanto, S.H.,
Notary in Yogyakarta.

3.

SHM No. 06646

654

Desa Catur tunggal,
Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa
Yogyakarta

Nyonya Hajjah Kaelesha
Afiati

Jual
Beli
ini
dilakukan
berdasarkan Surat Perjanjian
Jual Beli Tanah tanggal 14
Desember 2016/This sale and
purchase of land based on the
Sales and Purchase Agreement
dated December 14, 2016.

4.

SHM No. 10022

254

Desa Catur tunggal,
Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa
Yogyakarta

Nyonya Hajjah Kaelesha
Afiati

Jual
Beli
ini
dilakukan
berdasarkan Surat Perjanjian
Jual Beli Tanah tanggal 14
Desember 2016/This sale and
purchase of land based on the
Sales and Purchase Agreement
dated December 14, 2016.

Perseroan telah mengajukan permohonan atas jenis izin yaitu lzin
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Usaha atas tanah-tanah dengan
SHM No. 08671, 10665, dan 06646, tanah-tanah tersebut nantinya akan
digunakan untuk pembangunan Hotel Eastparc Express.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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15. UTANG USAHA

15. ACCOUNT PAYABLES

a. Berdasarkan jenis usaha

a. Based on business type
2018

2017

2016

Pihak ketiga:
- PT Sukanda Jaya
- PT Dian Paramita Utama
- Sumber Ayam Karkasindo
- Toko Semangat Baru
- CV Budi Jaya
- Danika
- Lain-lain (dibawah 100juta)

462.909.962
275.847.200
272.944.541
179.004.000
140.261.495
111.215.200
1.401.109.804

94.558.594
251.664.600
173.583.745
192.228.300
133.370.160
224.346.600
2.565.107.766

50.911.668
161.135.600
108.185.690
212.938.508
166.084.560
180.697.600
3.009.374.188

Trade payables:
PT Sukanda Jaya PT Dian Paramita Utama Sumber Ayam Karkasindo Toko Semangat Baru CV Budi Jaya Danika Others (below 100 million) -

Jumlah

2.843.292.202

3.634.859.765

3.889.327.814

Total

b. Berdasarkan umur

b. Based on maturity

Rincian utang usaha dikategorikan berdasarkan tanggal tertagih
adalah sebagai berikut :
2018
2017

The details of accounts payable are categorized based on the collectible date
as follows:
2016

Belum jatuh tempo
Jatuh tempo:
- Kurang dari 30 hari
- 31 s/d 60 hari
- 61 s/d 90 hari
- > 90 hari

51.485.500

-

257.792.180

1.194.880.085
868.101.639
715.892.471
12.932.507

1.694.658.867
977.960.225
687.262.879
274.977.794

1.487.787.209
888.072.437
692.564.403
563.111.585

Not yet due
Past due:
Under 30 days 31 - 60 days 61 - 90 days > 90 days -

Jumlah

2.843.292.202

3.634.859.765

3.889.327.814

Total

Seluruh utang usaha dicatat dalam mata uang Rupiah.

All of trade payables are recorded in Rupiah

Seluruh utang usaha pihak ketiga dan berelasi tidak dikenakan
jaminan dan bunga

All third and realted parties trade payables are without interest and collateral.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak ada jaminan
yang diberikan oleh Perusahaan atas utang usaha.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, there was no collateral provided by
the Company for the trade payables.

16. UTANG LAIN-LAIN

16. OTHER PAYABLES

a. Jangka pendek

a. Short term
2018

2017

2016

Pihak ketiga:
- Service charge
- Refund
- Komisi
- Minibar
- Lain-lain

429.201.401
278.656.333
697.547.024
465.412.325
1.518.625.545

484.771.922
310.045.270
309.311.913
55.212.792
808.330.765

499.070.787
122.850.587
38.185.200
587.749.164

Third parties:
Service charge Refund Comission fee Minibar Others -

Sub jumlah

3.389.442.628

1.967.672.662

1.247.855.738

Sub total

Jumlah

3.389.442.628

1.967.672.662

1.247.855.738

Total

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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16. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

16. OTHER PAYABLES (continued)

b. Jangka panjang

b. Long term
2018

Pihak berelasi:
- Khalid Bin Omar Abdat
- Hj. Kaelesha Afiati
- Fauzi Omar Abdat
- Ariff Bin Zahid
- Alla'udin Bin Mohamed
- Nur'aini Binte Zakaria
Shaikh Omar Bagharib
- Fazlina Omar Abdat
- Gusti Sabah Binte Zakaria
Bagharib
- Sa'diah Ali Abdat
Jumlah

2017

2016

4.609.572.717
-

6.591.222.717
-

11.780.460.500
800.000.000
203.303.000
662.864.000
163.948.000

-

-

509.549.500
217.982.500

-

-

170.000.000
3.026.892.500

Related party:
Khalid Bin Omar Abdat Hj. Kaelesha Afiati Fauzi Omar Abdat Ariff Bin Zahid Alla'udin Bin Mohamed Nur'aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
Fazlina Omar Abdat Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
Sa'diah Ali Abdat -

4.609.572.717

6.591.222.717

17.535.000.000

Total

Seluruh utang lain-lain dicatat dalam mata uang Rupiah.

All of other payables are recorded in Rupiah.

Seluruh utang lain-lain pihak ketiga dan berelasi tidak dikenakan
jaminan dan bunga

All third and realted parties other payables are without interest and collateral.

Utang lain-lain pihak ketiga merupakan liabilitas kepada para kreditur
untuk operasional Perusahaan. Jangka waktu pembayaran kepada
para kreditur berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan
sejak terutang.

Other payables third parties represent liabilities to creditors for the Company's
operational. The terms of payments to suppliers are ranging from 1 (one)
month to 3 (three) months from the date of payable.

Utang lain-lain pihak berelasi merupakan pinjaman kepada Khalid Bin
Omar Abdat sejumlah Rp8.541.222.717 untuk operasional
Perusahaan. Pinjaman tersebut tanpa dikenakan bunga, dan dibayar
kembali oleh Perusahaan secara angsuran bulanan sebesar
Rp150.000.000 per bulan.

Other payables related parties represent loan to Khalid Bin Omar Abdat
amounting to Rp.8,541,222,717 for the Company's operational. The payables
do not bear interest rate, the payment should be paid by the Company based
on installment amounted to Rp150,000,000 every month.

Utang lain-lain jangka panjang pihak berelasi pada tahun 2016
merupakan utang kepada para pemegang saham Perusahaan atas
kelebihan setoran modal pada awal pendirian. Pada Desember 2017,
berdasarkan Akta Notaris No. 06 tanggal 5 Desember 2017, sebagian
utang kepada pemegang saham dengan total sebesar
Rp15.686.469.500 dikonversi sebagai tambahan modal disetor
(Catatan 24).

Long-term other payables to related parties in 2016 are payables to the
Company's shareholders related to the overpayment of paid-up capital at
establishment. In December 2017, based on Notarial Deed No. 06 dated 5
December 2017, a part of shareholders payable totalling to Rp15,686,469,500
were converted into paid-up capital (Note 24)

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak ada bunga
dan jaminan yang diberikan oleh Perusahaan atas utang lain-lain.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, there was no interest and collateral
provided by the Company for the other payables.

Sesuai dengan Pernyataan Kesepakatan Penyelesaian Utang Piutang
(net-off) tertanggal 13 Mei 2019 antara Perusahaan dan Khalid Bin
Omar Abdat, piutang usaha kepada Khalid Bin Omar Abdat dan PT
Indohotels Booking System serta piutang lain-lain
PT
Indohotels Booking System telah dinet-off dengan Utang lain-lain
kepada Khalid Bin Omar Abdat. Pada saat laporan ini diterbitkan, sisa
saldo utang tersebut belum dibayarkan oleh Perusahaan kepada
Khalid bin Omar Abdat. (Catatan 39)

In accordance with the Settlement Agreement Statement (net-off) dated May
13, 2019 between the Company and Khalid Bin Omar Abdat, trade
receivables to Khalid Bin Omar Abdat and PT Indohotels Booking System and
other receivables to PT Indohotels Booking System have been net-off with
other payables to Khalid Bin Omar Abdat. On the issuance date of this report,
the outstanding loan have not been paid by the Company to Khalid bin Omar
Abdat. (Note 39)

17. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

17. UNEARNED REVENUE
2018

2017

2016

Biro perjalanan online
MG Holiday
Tamu

435.399.325
190.120.000
134.495.399

877.255.000
12.041.429

11.980.100

Online travel agent
MG Holiday
Guest

Jumlah

760.014.724

889.296.429

11.980.100

Total

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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18. PERPAJAKAN

18. TAXATION

a. Utang pajak

b. Taxes payable
2018

2017

2016

Pajak penghasilan:
- Pajak 21
- Pajak 23
Pajak Pembangunan I (PB I)

28.020.680
1.671.292
499.275.245

45.738.568
2.193.639
451.428.967

(13.900.934)
1.370.472
1.553.398.803

Income taxes:
Article 21 Article 23 Development tax

Jumlah

528.967.217

499.361.174

1.540.868.341

Total

b. Manfaat (beban) pajak penghasilan

c. Income tax benefit (expense)
2018

2017

2016

Pajak kini
Pajak tangguhan

178.023.035

(666.968.120)

(692.968.268)

Current tax
Deferred tax

Jumlah

178.023.035

(666.968.120)

(692.968.268)

Total

Pajak kini
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain dan laba (rugi) fiskal Perusahaan
adalah sebagai berikut:
2018
Laba (rugi) sebelum
pajak

Current tax
A reconciliation between income before tax per statements of profit and
loss and other comprehensive income and taxable income (tax loss) of
the Company is as follows:
2017

2.175.924.643

2016

2.685.705.232

(3.498.994.806)

Profit (loss) before tax

Perbedaan temporer:
Penyisihan imbalan
pasca kerja
Penyusutan aset tetap

301.234.515
410.857.623

331.118.918
(2.998.991.398)

239.968.606
(3.011.841.679)

Temporary differences:
Provision for post-employment
benefits
Depreciation of fixed assets

Jumlah beda waktu

712.092.138

(2.667.872.480)

(2.771.873.073)

Total temporary differences

Perbedaan tetap:

Permanent differences:

Piutang tak tertagih
Biaya bunga
Pendapatan yang dikenakan
pajak final
Biaya pajak

28.672.505

19.531.349

2.691.174.000
-

Bad debts expense
Interest expense

(26.359.662)
186.127.520

(28.164.431)
181.253.764

(6.543.491)
186.725.348

Income subject to final tax
Tax expense

Jumlah beda tetap

188.440.363

172.620.682

2.871.355.857

Total permanent difference

Laba kena pajak sebelum
kompensasi rugi fiskal
Kompensasi rugi fiskal

3.076.457.144
(3.209.058.588)

190.453.434
(3.399.512.022)

(3.399.512.022)
-

Taxable income before
tax loss carry forward
Tax loss carry forward

Jumlah laba (rugi) fiskal

(132.601.444)

(3.209.058.588)

(3.399.512.022)

Total taxable income (tax loss)

-

-

Total current tax expense

Jumlah beban pajak kini

-

Pajak dibayar dimuka

-

-

-

Prepaid income taxes

Pajak penghasilan badan

-

-

-

Corporate income tax

Laba (rugi) fiskal tahun 2018, 2017 dan 2016 akan disampaikan oleh
Perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai dasar
penyusunan/pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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18. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

b. Manfaat (beban) pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax benefit (expense) (continued)

Pajak tangguhan

Deferred tax

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan
temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut komersial
dengan ketentuan pajak, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary differences
between the carrying amounts of assets and liabilities and their commercial
tax bases under the tax laws, with details of the calculation as follows:
2018
Dikreditkan ke pendapatan
komprehensif lainnya /
Credit to other
comprehensive income

Dikreditkan ke laporan
laba rugi /
Credit to profit or loss

1 Januari 2018 /
January 1, 2018

31 Desember 2018 /
December 31, 2018

Imbalan pasca
kerja
Penyusutan
aset tetap

164.641.614

75.308.629

(36.706.515)

(1.502.708.269)

102.714.406

-

Jumlah

(1.338.066.656)

178.023.035

(36.706.515)

Dikreditkan ke laporan
laba rugi /
Credit to profit or loss

2017
Dikreditkan ke pendapatan
komprehensif lainnya /
Credit to other
comprehensive income

59.992.152

82.779.730

21.869.733

(752.960.420)

(749.747.850)

-

(692.968.268)

(666.968.120)

21.869.733

1 Januari 2017 /
January 1, 2017
Imbalan pasca
kerja
Penyusutan
aset tetap

Imbalan pasca
kerja
Penyusutan
aset tetap

Total

31 Desember 2017 /
December 31, 2017
Post employement
benefits liabilities
Depreciation of
(1.502.708.269)
fixed asset
164.641.614

(1.338.066.656)

31 Desember 2016 /
December 31, 2016

-

59.992.152

-

-

(752.960.420)

-

Post employement
benefits liabilities
Depreciation of
(752.960.420)
fixed asset

-

(692.968.268)

-

(692.968.268)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi
sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:
2018
Laba (rugi) sebelum pajak

(1.196.750.136)

2016
Dikreditkan ke pendapatan
komprehensif lainnya /
Credit to other
comprehensive income

Dikreditkan ke laporan
laba rugi /
Credit to profit or loss

1 Januari 2016 /
January 1, 2016

Post employement
benefits liabilities
Depreciation of
(1.399.993.863)
fixed asset
203.243.728

59.992.152

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by
applying the effective tax rate to income before tax is as follows:
2017

2016

2.175.924.643

2.685.705.232

(3.498.994.806)

Profit (loss) before tax

Beban pajak dengan
tarif pajak 25%
Pengaruh pajak atas
koreksi beda tetap
Pengaruh dari rugi fiskal

543.981.161

671.426.308

(874.748.702)

47.110.091
(769.114.286)

43.155.170
(47.613.359)

717.838.964
849.878.006

Tax expenses at affective
tax rates of 25%
Tax effect of permanent
differences
Effect of tax loss carry forward

Beban pajak penghasilan

(178.023.035)

666.968.120

692.968.268

Income tax expense

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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18. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

c. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Perusahaan
menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang
terutang (self assessment) . Direktorat Jenderal Pajak dapat
menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima)
tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

Under the taxation Laws of Indonesia, the Company submits tax returns that
are based on self-assessment. The tax authorities can assess or amend the
taxes within a period of 5 (five) years from the date the taxes became due.

d. Program pengampunan pajak

d. Tax amnesty program

Perusahaan telah mengikuti Program Pengampunan Pajak sesuai
dengan UU No.11 tanggal 1 Juli 2016. Berdasarkan Surat Keterangan
Pengampunan Pajak (SKPP) dari Direktorat Jenderal Pajak No. KET4266/PP/WPJ.23/2016 tanggal 11 Oktober 2016, tambahan harta yang
dilaporkan untuk program pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

The Company has participated in the tax amnesty program in accordance with
Law No.11 dated July 1, 2016. Based on Tax Remuneration Letter (SKPP)
from Directorate General of Taxation No. KET-4266/PP/WPJ.23/2016 dated
October 11, 2016, additional assets reported for the tax amnesty program are
as follows:

Jumlah / Total
Bangunan
Inventaris kantor
Piutang lain-lain
Jumlah aset pengampunan pajak
Pengukuran kembali aset pengampunan pajak
Jumlah bersih

4.567.972.313
1.988.879.735
6.338.558.424
12.895.410.472
(6.338.558.424)

Building
Office equipments
Other recivables
Total tax amnesty assets
Remeasurement of tax amnesty assets

6.556.852.048

Total net

Sesuai dengan PSAK 70, penyesuaian dan pengukuran kembali atas
aset program pengampunan pajak tersebut dicatat dan diakui sebagai
tambahan modal disetor.

In accordance with SFAS 70, adjustments and remeasurement of the tax
amnesty assets are recorded and recognized as additional paid-in capital.

19. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

19. ACCRUED EXPENSES
2018

2017

2016

Cadangan penggantian
Biaya perawatan
Lain-lain

3.860.230.082
171.739.437
1.512.106.843

1.967.560.729
79.556.168
1.391.403.654

1.269.138.555
3.380.071.930

Reserve for replacement
Maintenance fund
Others

Jumlah

5.544.076.362

3.438.520.551

4.649.210.485

Total

20. PINJAMAN BANK

20. BANK LOANS
2018

2017

2016

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga, Tbk

23.774.633.138

111.121.502
3.183.278.066

32.064.539.834
1.511.121.502
-

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga, Tbk

Jumlah

23.774.633.138

3.294.399.568

33.575.661.336

Total

Pinjaman jangka pendek

7.083.090.832

3.294.399.568

6.144.238.981

Short-term loan

Pinjaman jangka panjang

16.691.542.306

-

27.431.422.355

Long-term loan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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20. PINJAMAN BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit No. B.4326KC/VII/ADK/09/2013 tertanggal 10 September 2013, Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk dengan jumlah maksimum sebesar Rp40.000.000.000 yang
digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Eastparc. Jangka waktu
pinjaman 120 bulan sampai dengan 17 Mei 2023 termasuk grace period
24 bulan. Tingkat bunga 9,75% per tahun pada tanggal 31 Desember
2016.

Based on Offering Letter No. B.04326-KC/VII/ADK/09/2013 dated September
10, 2013, the Company obtained an investment credit facility from PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with maximum amount of Rp40,000,000,000
which was used to finance the construction of Eastparc Hotel. The loan has a
term of 120 months until May 17, 2023 including 24 months grace period.
Interet rate per annum is 9.75% at December 31, 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah mematuhi seluruh
pembatasan yang dipersyaratkan oleh kreditor.

As of December 31, 2016, the Company has complied with all the covenants
as required by the lenders.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp4.404.854.600.

Interest expense for year ended December 31, 2016 was amounted
Rp4,404,854,600.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian “Beban
Keuangan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The interest expense is presented under “Finance Cost” in the statement of
profit and loss and other comprehensive income.

Per 31 Desember
Rp32.064.539.834.

adalah

As of December 31, 2016 the outstanding bank loan amounted to
Rp32,064,539,834.

Pada tanggal 29 Mei 2017 Perusahaan telah melunasi utang bank kepada
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sejumlah Rp19.981.039.834 melalui
pengambilalihan utang bank oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk.

On May 29, 2017, the Company has been settled of the bank loan to PT Bank
Rakyat Indonesia Tbk amounting to Rp19,981,039,834 through take over
credit facility by PT Bank CIMB Niaga Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.CDO.YOG/0007/KMK/2015 tanggal 9
Maret 2015 dan terakhir telah dirubah tanggal 14 Maret 2017 (Perubahan
surat ke 2), Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri
(Persero), Tbk dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.600.000.000 yang
digunakan untuk modal kerja. Jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan
sampai dengan 8 Maret 2018, dengan tingkat bunga 13,88% per tahun
pada tanggal 31 Desember 2017.

Based on Credit Agreement No. 0CDO.YOG/0007/KMK/2015 dated March 9,
2015 and recently amendment on March 14, 2017 (the 2nd amendment letter),
the Company obtained credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with
maximum amount of Rp1,600,000,000 for the purpose of working capital. The
loan has a term of 12 months until March 8, 2018, with interet rate of 13.88%
per annum at December 31, 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah mematuhi
seluruh pembatasan yang dipersyaratkan oleh kreditor.

As of December 31, 2017 and 2016, the Company has complied with all the
covenants as required by the lenders.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
adalah masing-masing sebesar Rp443.818.921 dan Rp211.768.800.

Interest expenses for year ended December 31, 2017 and 2016 were
amounted Rp443,818,921 and Rp211,768,800, respectively.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian “Beban
Keuangan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The interest expense is presented under “Finance Cost” in the statement of
profit and loss and other comprehensive income.

Per 31 Desember 2017 dan 2016 jumlah saldo utang bank adalah
Rp111.121.502 dan Rp1.511.121.502.

As of December 31, 2017 and 2016 the outstanding bank loan amounted to
Rp111,121,502 and Rp1,511,121,502.

Pada tanggal 7 Maret 2018 Perusahaan telah melunasi utang bank kepada
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah Rp111.121.502.

On March 7, 2018, 2018, the Company repaid its bank loan to PT Bank
Rakyat Indonesia Tbk amounting to Rp111,121,502.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pinjaman Rekening Koran

Overdraft Loan Facility

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.004/PK/YGA/17 tanggal 29 Mei 2017
dan terakhir telah dirubah tanggal 18 Juli 2018 (Perubahan surat ke 3),
Perusahaan memperoleh Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank CIMB
Niaga, Tbk dengan jumlah maksimum sebesar Rp5.000.000.000 yang
digunakan untuk modal kerja. Jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan
sampai dengan 29 Mei 2019, dengan tingkat bunga 9.5% per tahun pada
tanggal 31 Desember 2017.

Based on Credit Agreement No. 004/PK/YGA/17 dated May 29, 2017 and
recently amendment on July 18, 2018 (The 3rd amendment letter), the
Company obtained an overdraft loan facility from PT Bank CIMB Niaga, Tbk
with maximum amount of Rp5,000,000,000 for the purpose of working capital.
The loan has a term of 12 months until May 29, 2019, with interet rate of 9.5%
per annum at December 31, 2017.

2016

jumlah

saldo

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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20. PINJAMAN BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

Pinjaman Investasi

Investment Loan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.004/PK/YGA/17 tanggal 29 Mei 2017
dan terakhir telah dirubah tanggal 18 Juli 2018 (Perubahan surat ke 3),
Perusahaan memperoleh Pinjaman Investasi dari PT Bank CIMB Niaga,
Tbk dengan jumlah maksimum sebesar Rp37.000.000.000 yang digunakan
untuk pembelian aset dan pembiayaan RAB pembangunan ballroom di
lahan baru. Jangka waktu pinjaman 84 bulan terhitung sejak
penandatanganan. Pinjaman ini dikenakan bunga mengambang dan akan
dibayar secara bulanan. Tingkat suku bunga 9,5% per tahun pada tanggal
31 Desember 2018.

Based on Credit Agreement No. 004/PK/YGA/17 dated Mei 29, 2017 and
recently amended on July 18, 2018 (The 3rd amendment letter), the Company
obtained Investment Loan from PT Bank CIMB Niaga, Tbk with maximum
amount of Rp37,000,000,000 for the purpose the purchase of assets and RAB
financing for the construction of ballrooms on new area. The loan has a term
of 84 months from the date when the third amendment was signed. The loan
bears floating interest rate and will be paid on monthly basis. Interest rate per
annum as of December 31, 2018 is 9.5% per annum.

Perusahaan diwajibkan menyediakan dana mengendap di dalam rekening
bank PT CIMB Niaga, Tbk sebesar 3x kewajiban pembayaran angsuran
pokok dan bunga per penarikan fasilitas Pinjaman Investasi.

The Company is required to provide funds to settle in the bank account of PT
CIMB Niaga, Tbk for 3x principal and interest payment obligations per
withdrawal of the Investment Loan facility.

Perusahaan diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan berikut
debt service coverage ratio (DSCR) sebesar 1,8x; Gearing maksimal 1,5x;
debt to earnings before interest, depreciation and amortization (EBITDA)
maksimal sebesar 3x.

The Company is required to maintain the following financial ratios: debt
service coverage ratio (DSCR) of 1.8x; maximum gearing of 1.5x; maximum
debt to earnings before interest, depreciation and amortization (EBITDA) of
3x.

Rasio-rasio keuangan Perseroan sebagai berikut debt service coverage
ratio (DSCR) sebesar 1,06x; Gearing maksimal 0,21x; debt to earnings
before interest, depreciation and amortization (EBITDA) maksimal sebesar
2,3x. Perseroan telah memenuhi kewajiban mempertahankan rasio-rasio
yang telah ditetapkan oleh Bank.

The Company's financial ratios are as follow debt service coverage ratio
(DSCR) of 1.06x; maximum gearing of 0.21x; maximum debt to earnings
before interest, depreciation and amortization (EBITDA) of 2.3x.The
Company's has fulfilled the obligation to maintain the ratios set by the Bank.

Pembatasan

Restriction

Sejak ditandatanganinya perjanjian kredit dan selanjutnya dari waktu ke
waktu selama kewajiban debitur kepada Kreditur berdasarkan Syarat
Umum Kredit ini dan perjanjian kredit belum dilunasi, tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, debitur tidak diperkenankan
melakukan tindakan, antara lain:
a. Menjual dan atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau
menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagai
kekayaan milik debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak
bergerak;
b. menjaminkan/ mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan
kepada pihak lain;
c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban
membayar kepada pihak lain;
d. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
e. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha;
f. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham
atau pengurus atau pihak setara lainnya;
g. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan
usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara
lainnya;
h. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan
antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan
pemisahan;
i. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa
apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan
oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam
perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah
utang yang wajib dibayar.

Since the signing of the Credit Agreement and thereafter from time to time for
the debtor's obligations to creditors by the General Terms of Credit and Credit
Agreement, unpaid, without the prior written consent of the creditor, the debtor
is not allowed to do the actions below:

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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a.

sell or otherwise transfer the property or lease/usage surrender all or part
of assets belonging to the debtor either movable or immovable goods;

b.

offers/collateralize in any way the assets of the debtor/other parties;

c.

enter into an agreement with another party that contains new loan;

d.
e.
f.

provide loan facility to other parties;
change the Company's article, scope of its activities;
changing the Directors, Commisioners and shareholders or others
composition of board members;
announcing and to pay dividends and/or other operating profit to
shareholders;

g.

h.

changing In capital structure of the Company such as merger, spin-off
acquisition, and declare dissolutions;

i.

to pay or repay outstanding receivables in the current period or future to
shareholders as well as principal amount, interest and other loan to
shareholders.
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20. PINJAMAN BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

Berdasarkan surat No. 028/CIMB-YOG/IV/2019, Perusahaan telah
diberikan persetujuan untuk melakukan aksi korporasi berupa Penawaran
Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /lPO) dan pencabutan
terhadap pembatasan poin f, g, h dan i (waiver).

Based on letter No. 028/CIMB-YOG/IV/2019, the Company has been given
approval to carry out corporate actions in the form of Initial Public Offering
(lPO) and revocation of restrictions on points f, g, h and i (waiver).

Fasilitas kredit tersebut diatas dijamin dengan:
1. Jaminan Tanah dan Bangunan berupa bidang tanah HGB No. 01675
seluas total 9.813 m2 yang terletak di Kel. Caturtunggal, Kec. Depok,
Kab. Sleman, Yogyakarta. (Catatan 13)
2. Personal guarantee dari Khalid bin Omar Abdat, pemegang saham
dan direksi, sebesar 100% dari plafond fasilitas kredit.
3. Personal guarantee dari Fauziah Umar Abdat, pemegang saham,
sebesar 100% dari plafond fasilitas kredit.

The credit facility is secured by:
1. Guarantee of land and buillding in the form of Land and Building Right
(HGB) No. 01675 acreage totally 9,813m 2 located in Kel. Caturtunggal,
Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta. (Note 13)
2. Personal guarantee from Khalid bin Omar Abdat, a shareholder and
director, of 100% from plafond of credit facility.
3. Personal guarantee from Fauziah Umar Abdat, a shareholder, of 100%
from plafond of credit facility.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah mematuhi
seluruh pembatasan yang dipersyaratkan oleh kreditor.

As of December 31, 2018 and 2017, the Company has complied with all the
covenants as required by the lenders.

Beban bunga sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian “Beban
Keuangan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The interest is presented under “Finance Cost” in the statement of profit and
loss and other comprehensive income.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar
Rp192.261.178.

Interest expense for year ended December 31, 2018 was amounted
Rp192,261,178.

Per 31 Desember 2018 dan 2017 jumlah saldo utang bank adalah sebesar
Rp23.774.633.138 dan Rp3.183.278.066.

As of December 31, 2018 and 2017 the outstanding bank loan amounted to
Rp23,774,633,138 and Rp3,183,278,066.

21. DANA SYIRKAH TEMPORER

21. TEMPORARY SYIRKAH FUND
2018

2017

2016

PT Bank CIMB Niaga, Tbk

16.467.295.700

18.691.868.748

-

PT Bank CIMB Niaga, Tbk

Jumlah pinjaman bank

16.467.295.700

18.691.868.748

-

Total bank loan

Pinjaman jangka pendek

2.445.356.549

1.775.727.531

-

Short-term loan

Pinjaman jangka panjang

14.021.939.152

16.916.141.217

-

Long-term loan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.005/PP/YGA/17 tanggal 20 Juni 2017,
Perusahaan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakan
Mutanaqisah (MMQ) dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebesar Rp
19.743.170.312. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk mengambil alih
fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nilai
kerjasama atas pembiayaan tersebut adalah sebesar Rp443.691.000.000
dengan porsi bagi hasil sebesar 4% untuk Bank dan 96% untuk
Perusahaan, dengan jangka waktu selama 83 bulan sampai dengan 17
Mei 2024.

Based on Credit Agreement No.005/PP/YGA/17 dated June 20, 2017, the
Company obtained a Financing Facility of Musyarakah Mutanaqisah
Investment from PT Bank CIMB Niaga Tbk amounting to Rp19,743,170,312.
This facility has been used to take over credit facility from PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. The value of the cooperation on the financing is
Rp.443,691,000,000 with the portion of profit sharing of 4% for Bank and 96%
for Company, with a term of 83 months until May 17, 2024.

Fasilitas kredit tersebut diatas dijamin dengan:
1. Jaminan Tanah dan Bangunan berupa bidang tanah HGB No. 01675
seluas total 9.813 m2 yang terletak di Kel. Caturtunggal, Kec. Depok,
Kab. Sleman, Yogyakarta. (Catatan 13)
2. Personal guarantee dari Khalid bin Omar Abdat, pemegang saham
dan direksi, sebesar 100% dari plafond fasilitas kredit.
3. Personal guarantee dari Fauziah Umar Abdat, pemegang saham,
sebesar 100% dari plafond fasilitas kredit.

The credit facility is secured by:
1. Guarantee of land and buillding in the form of Land and Building Right
(HGB) No. 01675 acreage totally 9,813m 2 located in Kel. Caturtunggal,
Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta. (Note 13)
2. Personal guarantee from Khalid bin Omar Abdat, a shareholder and
director, of 100% from plafond of credit facility.
3. Personal guarantee from Fauziah Umar Abdat, a shareholder, of 100%
from plafond of credit facility.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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21. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

21. TEMPORARY SYIRKAH FUND (continued)

Pembatasan

Restriction

Sejak ditandatanganinya perjanjian kredit dan selanjutnya dari waktu ke
waktu selama kewajiban debitur kepada Kreditur berdasarkan Syarat
Umum Kredit ini dan perjanjian kredit belum dilunasi, tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, debitur tidak diperkenankan
melakukan tindakan, antara lain:
a. Menjual dan atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau
menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagai
kekayaan milik debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak
bergerak;
b. menjaminkan/ mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan
kepada pihak lain;
c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban
membayar kepada pihak lain;
d. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
e. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha;
f. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham
atau pengurus atau pihak setara lainnya;
g. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan
usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara
lainnya;
h. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan
antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan
pemisahan;
i. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa
apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan
oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam
perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah
utang yang wajib dibayar.

Since the signing of the Credit Agreement and thereafter from time to time for
the debtor's obligations to creditors by the General Terms of Credit and Credit
Agreement, unpaid, without the prior written consent of the creditor, the debtor
is not allowed to do the actions below:
a.

sell or otherwise transfer the property or lease/usage surrender all or part
of assets belonging to the debtor either movable or immovable goods;

b.

offers/collateralize in any way the assets of the debtor/other parties;

c.

enter into an agreement with another party that contains new loan;

d.
e.
f.

provide loan facility to other parties;
change the Company's article, scope of its activities;
changing the Directors, Commisioners and shareholders or others
composition of board members;
announcing and to pay dividends and/or other operating profit to
shareholders;

g.

h.

changing In capital structure of the Company such as merger, spin-off
acquisition, and declare dissolutions;

i.

to pay or repay outstanding receivables in the current period or future to
shareholders as well as principal amount, interest and other loan to
shareholders.

Berdasarkan surat No. 028/CIMB-YOG/IV/2019, Perusahaan telah
diberikan persetujuan untuk melakukan aksi korporasi berupa Penawaran
Umum Perdana Saham (Initial Public Offering /lPO) dan pencabutan
terhadap pembatasan poin f, g, h dan i (waiver) .

Based on letter No. 028/CIMB-YOG/IV/2019, the Company has been given
approval to carry out corporate actions in the form of Initial Public Offering
(lPO) and revocation of restrictions on points f, g, h and i (waiver).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah mematuhi
seluruh pembatasan yang dipersyaratkan oleh kreditor.

As of December 31, 2018 and 2017, the Company has complied with all the
covenants as required by the lenders.

Beban bagi hasil sehubungan dengan fasilitas ini dicatat pada bagian
“Beban Keuangan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain.

Profit sharing expenses are presented under “Finance Cost” in the statement
of profit and loss and other comprehensive income.

Beban bagi hasil untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
adalah masing-masing sebesar Rp1.680.520.568 dan Rp901.245.244.

Profit sharing expenses for the years ended December 31, 2018 and 2017
was amounted Rp1,680,520,568 and Rp901,245,244, respectively.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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22. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

22. FINANCE LEASE PAYABLE

Pinjaman dari PT BCA Finance merupakan pencairan pinjaman yang
digunakan untuk pengadaan kendaraan bermotor. Pinjaman tersebut
dibayar setiap bulan dengan jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga
efektif 8-11% per tahun dan dijamin dengan aset tetap kendaraan (Catatan
13).

The loan from PT BCA Finance represents drawdowns from an installment
credit facility obtained by the Company which was used to finance the
acquisition of vehicles. The loan is payable in monthly installments for a period
of 5 years with interest bears at annual rates of 8-11% and is collateralized by
the vehicles purchased (Note 13).

Saldo pinjaman adalah sebagai berikut:

The outstanding loan are as follows:
2018

2017

2016

PT BCA Finance

500.008.272

892.738.383

-

PT BCA Finance

Jumlah

500.008.272

892.738.383

-

Total

Bagian jangka pendek

392.730.111

392.730.111

Bagian jangka panjang

107.278.161

500.008.272

Pembayaran minimum masa datang per 31 Desember 2018, 2017 dan
2016 adalah sebagai berikut:
2018

Short term
-

Long term

The future minimum lease payments as of December 31, 2018, 2017 and
2016 is as follows:
2017

2016

Jatuh tempo kurang dari 1 tahun
Jatuh tempo 1 - 5 tahun

450.075.600
99.847.300

450.075.600
534.922.900

-

Due less than 1 year
Due 1 - 5 year

Jumlah
Dikurang: bunga masa depan

549.922.900
(49.914.628)

984.998.500
(92.260.117)

-

Total
Less: Future interest charges

Nilai kini

500.008.272

892.738.383

-

Present value

Bagian jangka pendek

392.730.111

392.730.111

-

Short-term portion

Bagian jangka panjang

107.278.161

500.008.272

-

Long-term portion

-

Effective interest rate

Tingkat bunga efektif

8% - 11%

8% - 11%

Atas sewa tersebut, tidak ada ketentuan mengenai utang sewa kontijen,
dan ketentuan yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian
dan eskalasi beserta syarat-syaratnya.

For that lease, there are no provisions regarding contingent lease payable,
and provisions relating to the option of extension or purchase and escalation
along with the terms.

Pembatasan

Restriction

Perusahaan dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk
menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani atau membuat suatu
perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas barang
atau barang jaminan.

The Company prohibited to make agreement to rent, otherwise transfer, sell or
other agreement which give impact to transfer the ownership of the collateral.

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

23. LIABILITIES FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

Imbalan pasti

Defined benefits plan

Perusahaan memberikan imbalan kerja kepada karyawan berdasarkan
peraturan Perusahaan berdasarkan peraturan Perusahaan dan sesuai
dengan Undang Undang No. 13/2003 dan mengakui liabilitas imbalan
pasca kerja karyawan sesuai dengan PSAK 24 "Imbalan Kerja".

The Company provides employees service entitlements based on the
Company's regulations and on the Labor Law No 13/2003 and recognizes the
liability for employee benefits as accounted for in accordance with the PSAK
24 "Employee Benefits".

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan
terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined benefit pension plan typically expose the Company to actuarial
risks such as: interest rate risk and salary risk.

Risiko tingkat bunga
Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest risk
A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Risiko gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji
masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta
program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference
to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of
the plan participants will increase the plan’s liability.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
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23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

23. LIABILITIES FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS (continued)

Liabilitas imbalan paska kerja per 31 Desember 2018, 2017, dan 2016
dihitung oleh aktuaris independen PT Sienco Aktuarindo Utama, dalam
laporannya No. 038/LA-IK/SAU/02-2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan
menggunakan metode "projected unit credit” dan asumsi-asumsi sebagai
berikut:

Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan upah
Usia pensiun
Tingkat kematian
Tingkat cacat
Jumlah karyawan yang berhak

The post employment benefit liability as of December 31, 2018, 2017 and
2016 is calculated by an independent actuary of PT Sienco Aktuarindo Utama
on his report No. 038/LA-IK/SAU/02-2019 dated February 14, 2019, using the
"projected unit credit" method and the following assumptions:

2018

2017

2016

8,20%
8,00%
56 tahun
TMI 2011
1% dari TMI 2011

6,80%
8,00%
56 tahun
TMI 2011
1% dari TMI 2011

8,10%
8,00%
56 tahun
TMI 2011
1% dari TMI 2011

41

50

6

Number of employees entitled
d
Reconciliation of recognized liabilities in the statement of financial position:

Rekonsiliasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan:
2018

Discount rate
Wages and salary increase
Retirement age
Mortality table
Dissability rate

2017

2016

Nilai kini liabilitas imbalan pasti
Dikurangi: aset program

812.974.911
-

658.566.455
-

239.968.606
-

Present value of benefits liabilities
Less: plan assets

Jumlah

812.974.911

658.566.455

239.968.606

Total

Beban imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Details of long-term employee benefits expense are as follows:

2018

2017

2016

Beban jasa kini
Beban bunga
(Keuntungan) kerugian aktuaria

256.451.996
44.782.519
(146.826.059)

311.681.461
19.437.457
87.478.931

239.968.606
-

Current service costs
Interest costs
Actuarial (gain) loss

Jumlah

154.408.456

418.597.849

239.968.606

Total

Mutasi cadangan imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Movements in the present values of obligation in the current year are as follows:

2018
Liabilitas imbalan kerja jangka
panjang awal tahun
Beban imbalan kerja jangka
panjang tahun berjalan
(Keuntungan) kerugian
komprehensif lain
Pembayaran selama tahun
berjalan
Jumlah

2017

2016

658.566.455

239.968.606

-

301.234.515

331.118.918

239.968.606

(146.826.059)

87.478.931

-

-

-

-

Long-term employee benefits
at the beginning of the year
Long-term benefits expenses
during the year
Other comprehensive (gain)
loss
Payments during
the year

812.974.911

658.566.455

239.968.606

Total

Analisis Sensitivitas

Sensitivity Analysis
2018

Analisis sensitivitas atas
tingkat bunga +1% atau -1%
Liabilitas jika +1%
Liabilitas jika -1%
Analisis sensitivitas atas tingkat
kenaikan gaji +1% atau -1%
Liabilitas jika +1%
Liabilitas jika -1%

2017

2016

741.579.588
894.369.793

594.690.774
732.052.546

218.964.725
263.612.526

895.584.145
739.319.747

731.882.334
593.669.877

263.866.956
218.374.449

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam
penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
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Analysis sensitivity on
interest rate +1% or -1%
Liabilities if +1%
Liabilities if -1%
Analysis sensitivity on
salary increase rate +1% or -1%
Liabilities if +1%
Liabilities if -1%

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the
sensitivity analysis from prior years.
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24. MODAL SAHAM

24. SHARE CAPITAL

Sesuai dengan Akta No. 16 tanggal 20 Maret 2018 Notaris Bong Hendri
Susanto, SH., modal dasar Perusahaan sebesar Rp680.000.000.000, yang
terbagi atas 80.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp8.500 per
saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian
oleh para pemegang saham sejumlah 21.845.467 lembar saham atau
sebesar Rp185,686,469,500, rincian kepemilikan saham pada 31
Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 20 dated March 20, 2018 of Bong Hendri
Susanto, SH., the Company's authorized capital of Rp680,000,000,000
consisting of 80,000,000 shares with par value of Rp8,500 per share. From
such, the subscribed and issued capital are 21,845,467 shares or amounted to
Rp185,686,469,500, the details of share ownership as of December 31, 2018
are as follows:

31 Desember 2018 / December 31, 2018
Jumlah saham
Persentase kepemilikan
Jumlah modal
/ Number of
saham / Percentage of
disetor / Paid up
share
ownership
Capital Stock
Khalid Bin Omar Abdat
Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
Fauziah Umar Abdat
Nadiah Khalid Abdat
Hj. Kaelesha Afiati
Alla'udin Bin Mohamed
Fauzi Omar Abdat
Fazlina Omar Abdat
Ariff Bin Zahid
Farizah Binti Zahid
Najiha Binti Zahid
Ahmad Bin Abdullah Hussain Harharah
Nur'aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
Sa'diah Ali Abdat
Hussain Bin Ahmad Abdullah Harharah
Helmi Khalid Abdat
Lubna Binte Ali Abdat
Ali Bin Said Abdat

9.856.035
3.236.958
1.156.048
1.027.586
1.000.000
691.785
662.447
532.454
527.665
527.665
527.665
503.440
419.540
355.680
251.780
215.818
185.001
167.900

45,12%
14,82%
5,29%
4,70%
4,58%
3,17%
3,03%
2,44%
2,42%
2,42%
2,42%
2,30%
1,92%
1,63%
1,15%
0,99%
0,85%
0,77%

21.845.467

100%

Sesuai dengan Akta No. 06 tanggal 5 Desember 2017 Notaris Bong Hendri
Susanto, SH., modal dasar Perusahaan sebesar Rp680.000.000.000, yang
terbagi atas 80.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp8.500 per
saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian
oleh para pemegang saham sejumlah 21.845.467 lembar saham atau
sebesar Rp185,686,469,500, rincian kepemilikan saham pada 31
Desember 2017 adalah sebagai berikut:

83.776.297.500
Khalid Bin Omar Abdat
27.514.143.000
Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
9.826.408.000
Fauziah Umar Abdat
8.734.481.000
Nadiah Khalid Abdat
8.500.000.000
Hj. Kaelesha Afiati
5.880.172.500
Alla'udin Bin Mohamed
5.630.799.500
Fauzi Omar Abdat
4.525.859.000
Fazlina Omar Abdat
4.485.152.500
Ariff Bin Zahid
4.485.152.500
Farizah Binti Zahid
4.485.152.500
Najiha Binti Zahid
4.279.240.000
Ahmad Bin Abdullah Hussain Harharah
3.566.090.000 Nur'aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
3.023.280.000
Sa'diah Ali Abdat
2.140.130.000
Hussain Bin Ahmad Abdullah Harharah
1.834.453.000
Helmi Khalid Abdat
1.572.508.500
Lubna Binte Ali Abdat
1.427.150.000
Ali Bin Said Abdat
185.686.469.500
Based on Notarial Deed No. 06 dated December 5, 2017 of Bong Hendri
Susanto, SH., the Company's authorized capital of Rp680,000,000,000
consisting of 80,000,000 shares with par value of Rp8,500 per share. From
such, the subscribed and issued capital are 21,845,467 shares or amounted to
Rp185,686,469,500, the details of share ownership as of December 31, 2017
are as follows:

31 Desember 2017 / December 31, 2017
Jumlah saham
Persentase kepemilikan
Jumlah modal
/ Number of
saham / Percentage of
disetor / Paid up
share
ownership
Capital Stock
Khalid Bin Omar Abdat
Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
Fazlina Omar Abdat
Fauziah Umar Abdat
Hj. Kaelesha Afiati
Alla'udin Bin Mohamed
Fauzi Omar Abdat
Ahmad Bin Abdullah Hussain Harharah
Ariff Bin Zahid
Nur'aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
Sa'diah Ali Abdat
Hussain Bin Ahmad Abdullah Harharah
Ali Bin Said Abdat

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

11.284.440
3.236.958
1.587.784
1.156.048
1.000.000
691.785
662.447
503.440
527.665
419.540
355.680
251.780
167.900

51,66%
14,82%
7,27%
5,29%
4,58%
3,17%
3,03%
2,30%
2,42%
1,92%
1,63%
1,15%
0,77%

21.845.467

100%
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95.917.740.000
Khalid Bin Omar Abdat
27.514.143.000
Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
13.496.164.000
Fazlina Omar Abdat
9.826.408.000
Fauziah Umar Abdat
8.500.000.000
Hj. Kaelesha Afiati
5.880.172.500
Alla'udin Bin Mohamed
5.630.799.500
Fauzi Omar Abdat
4.279.240.000
Ahmad Bin Abdullah Hussain Harharah
4.485.152.500
Ariff Bin Zahid
3.566.090.000 Nur'aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
3.023.280.000
Sa'diah Ali Abdat
2.140.130.000
Hussain Bin Ahmad Abdullah Harharah
1.427.150.000
Ali Bin Said Abdat
185.686.469.500
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24. MODAL SAHAM (lanjutan)

24. SHARE CAPITAL (continued)

Peningkatan modal disetor sebesar Rp15.686.469.500 tersebut dilakukan
melalui konversi utang menjadi modal (Catatan 38).

The increase of share capital amounted to Rp15,686,469,500 are conducted
through debt to equity swap (Note 38).

Sesuai dengan Akta No. 08 tanggal 15 September 2014 Notaris Tri Agus
Heryono, SH., modal dasar Perusahaan ditingkatkan menjadi
Rp680.000.000.000, yang terbagi atas 80.000.000 lembar saham dengan
nilai nominal Rp8.500 per saham. Dari modal dasar tersebut telah
ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham sejumlah
20.000.000 lembar saham atau sebesar Rp170.000.000.000, rincian
kepemilikan saham pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 15 dated September 15, 2014 of Tri Agus
Heryono, SH., the Company's authorized capital was increased became
Rp680,000,000,000 consisting of 80,000,000 shares with par value of
Rp8,500 per share. From such, the subscribed and issued capital are
20,000,000 shares or amounted to Rp170,000,000,000, the details of share
ownership as of December 31, 2016 are as follows:

31 Desember 2016 / December 31, 2016
Jumlah saham
Persentase kepemilikan
Jumlah modal
/ Number of
saham / Percentage of
disetor / Paid up
share
ownership
Capital Stock
Khalid Bin Omar Abdat
Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
Fazlina Omar Abdat
Fauziah Umar Abdat
Hj. Kaelesha Afiati
Fauzi Omar Abdat
Ahmad Bin Abdullah Hussain Harharah
Ariff Bin Zahid
Nur'aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
Sa'diah Ali Abdat
Alla'udin Bin Mohamed
Hussain Bin Ahmad Abdullah Harharah
Ali Bin Said Abdat

10.021.860
3.213.040
1.509.800
1.136.760
1.000.000
602.500
503.440
502.020
419.540
335.680
335.680
251.780
167.900

50,11%
16,07%
7,55%
5,68%
5,00%
3,01%
2,52%
2,51%
2,10%
1,68%
1,68%
1,26%
0,84%

20.000.000

100%

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

85.185.810.000
Khalid Bin Omar Abdat
27.310.840.000
Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
12.833.300.000
Fazlina Omar Abdat
9.662.460.000
Fauziah Umar Abdat
8.500.000.000
Hj. Kaelesha Afiati
5.121.250.000
Fauzi Omar Abdat
4.279.240.000
Ahmad Bin Abdullah Hussain Harharah
4.267.170.000
Ariff Bin Zahid
3.566.090.000 Nur'aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
2.853.280.000
Sa'diah Ali Abdat
2.853.280.000
Alla'udin Bin Mohamed
2.140.130.000
Hussain Bin Ahmad Abdullah Harharah
1.427.150.000
Ali Bin Said Abdat
170.000.000.000

25. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL
2018

2017

2016

Aset pengampunan pajak

6.556.852.048

6.556.852.048

6.556.852.048

Tax amnesty asset

Saldo akhir

6.556.852.048

6.556.852.048

6.556.852.048

Ending balance

In 2016,the Company has participated in the tax amnesty program in
accordance with Law No.11 dated July 1, 2016.In accordance with SFAS 70,
adjustments and remeasurement of the tax amnesty assets are recorded and
recognized as additional paid-in capital. (Note 18)

Pada tahun 2016, Perusahaan telah mengikuti Program Pengampunan
Pajak sesuai dengan UU No.11 tanggal 1 Juli 2016. Sesuai dengan PSAK
70, penyesuaian dan pengukuran kembali atas aset program
pengampunan pajak tersebut dicatat dan diakui sebagai tambahan modal
disetor. (Catatan 18)
26. SALDO DEFISIT

26. ACCUMULATED LOSS
2018

2017

2016

Saldo awal
Laba (rugi) tahun berjalan

(9.207.500.627)
2.353.947.678

(11.226.237.739)
2.018.737.112

(7.034.274.665)
(4.191.963.075)

Beginning balance
Profit (loss) for current year

Saldo akhir

(6.853.552.950)

(9.207.500.627)

(11.226.237.739)

Ending balance

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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27. PENGUKURAN KEMBALI IMBALAN PASCA KERJA

27. REMEASUREMENT OF POST-EMPLOYMENT BENEFITS

2018
Saldo awal
Pengukuran kembali liabilitas
imbalan pasca kerja
Manfaat (beban) pajak tangguhan
Saldo akhir

2017

2016

(65.609.198)

-

-

146.826.059
(36.706.515)

(87.478.931)
21.869.733

-

Beginning balance
Remeasurement of postemployment benefits
Deferred tax benefit (expense)

44.510.346

(65.609.198)

-

Ending balance

28. REVENUES

28. PENDAPATAN
2018

2017

2016

Kamar
Makanan dan minuman
Lain-Lain

27.540.348.149
25.130.508.634
1.385.579.933

27.929.145.550
24.802.896.464
1.473.975.447

24.743.924.585
22.917.882.056
1.824.572.828

Room
Food and beverage
Others

Jumlah

54.056.436.716

54.206.017.461

49.486.379.469

Total

Tidak ada penjualan ke pihak berelasi untuk periode yang berakhir 31
Desember 2018, 2017 dan 2016.

There were no sales made to related party for the periods ended December,
2018, 2017 and 2016.

Tidak ada pendapatan dari pelanggan pihak ketiga yang melebihi 10% dari
total pendapatan bersih.

No revenue earned from third party customers exceeded 10% of total net
revenue.

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN

29. COST OF REVENUES
2018

Makanan dan minuman
Penyusutan (Catatan 13)
Biaya langsung
Biaya hotel
Biaya operasional hotel lainnya
Jumlah

2017

6.953.062.566
6.047.151.864
5.419.401.527
2.582.915.915
955.990.028

6.860.515.024
6.047.151.864
5.137.444.833
2.143.942.131
588.990.781

6.635.869.099
6.047.151.864
5.307.042.328
2.428.301.945
636.125.131

Food and beverage
Depreciation (Note 13)
Direct cost
Hotel expense
Other hotel operating expenses

21.958.521.900

20.778.044.634

21.054.490.367

Total

Tidak terdapat beban dari satu pihak yang melebihi 10% dari jumlah beban
pokok pendapatan di tahun 2018, 2017 dan 2016.

There is no expense transactions with one party exceeded 10% of the total
cost of revenues in 2018, 2017 and 2016.

30. BEBAN USAHA

30. OPERATING EXPENSE
2018

Gaji dan tunjangan
Utilitas
Penyusutan (Catatan 13)
Cadangan penggantian
Biaya proyek
Perlengkapan
Donasi
Perbaikan dan pemeliharaan
Asuransi
Pajak dan lisensi
Imbalan pasca kerja (Catatan 23)
Biaya pemasaran
Jasa profesional
Piutang tak tertagih
Lain-lain
Jumlah

2016

2017

2016

6.637.625.019
5.004.644.476
5.263.621.921
2.970.487.661
2.253.191.830
1.828.310.658
655.668.069
603.914.253
447.894.000
438.304.800
301.234.515
200.424.364
100.000.000
769.908.135

6.089.537.616
4.769.079.637
5.169.124.599
2.464.320.217
4.960.564.077
1.629.970.540
295.553.200
526.457.525
299.610.000
260.734.100
331.118.918
170.989.332
152.992.000
614.396.575

6.192.345.056
4.146.798.063
5.057.899.060
1.531.322.519
3.203.976.980
1.230.495.554
54.755.500
599.225.390
399.242.200
974.687.833
239.968.606
310.528.505
78.748.520
2.691.174.000
647.802.184

Salaries and allowances
Utility
Depreciation (Note 13)
Reserve for replacement
Project expense
Equipment
Donation
Repair and maintenance
Insurance
Taxes and licenses
Employee benefits (Note 23)
Marketing expense
Professional fees
Bad debts expense
Others

27.475.229.700

27.734.448.336

27.358.969.971

Total

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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31. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

31. OTHER REVENUE (EXPENSE)
2018

a. Pendapatan lain-lain
Jasa giro
Lain-lain

2017

2016

26.359.662
-

28.164.431
31.317.179

6.543.491
40.000.000

a. Other revenue
Interest bank
Others

26.359.662

59.481.610

46.543.491

Sub total

(2.434.205.097)
(3.340.107)
(35.574.930)

(3.062.505.037)
(4.795.832)
-

(4.616.623.200)
(1.834.229)
-

b. Other expense
Loan interest
Bank administration
Others

Sub jumlah

(2.473.120.135)

(3.067.300.869)

(4.618.457.429)

Sub total

Jumlah

(2.446.760.473)

(3.007.819.259)

(4.571.913.937)

Total

Sub jumlah
b. Beban lain-lain
Bunga pinjaman
Administrasi bank
Lain-lain

32. INFORMASI PIHAK BERELASI

32. RELATED PARTIES INFORMATION

a. Sifat transaksi

a.

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai
berikut:
Pihak berelasi/
Related Parties
Khalid Bin Omar Abdat

The nature of relationship and transactions with related parties are as
follows:
Hubungan/
Relationship

Sifat transaksi/
Nature of Transaction

Pemegang saham/Shareholders

Piutang dan Utang lain-lain/
Other receivable and Other payable
Utang lain-lain/Other payable
Utang lain-lain/Other payable
Utang lain-lain/Other payable
Utang lain-lain/Other payable
Utang lain-lain/Other payable
Utang lain-lain/Other payable
Utang lain-lain/Other payable
Utang lain-lain/Other payable
Piutang lain-lain/Other receivable

Pemegang saham/Shareholders
Pemegang saham/Shareholders
Pemegang saham/Shareholders
Pemegang saham/Shareholders
Pemegang saham/Shareholders
Pemegang saham/Shareholders
Pemegang saham/Shareholders
Pemegang saham/Shareholders
Perusahaan yang sebagian pengurus dan
manajemen sama dengan Perusahaan / Company
wich have partly the same management as the
Company

Hj. Kaelesha Afiati
Fauzi Omar Abdat
Ariff Bin Zahid
Alla'udin Bin Mohamed
Nur'aini Binte Zakaria Shaikh Omar Bagharib
Fazlina Omar Abdat
Gusti Sabah Binte Zakaria Bagharib
Sa'diah Ali Abdat
PT Indohotels Booking System

b. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi

b. Transactions and balances with related parties

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh pendapatan usaha
dari penjualan kamar dan makanan minuman. Rincian pendapatan
pihak berelasi adalah sebagai berikut:
2018
Jumlah pendapatan
pihak berelasi
Khalid Bin Omar Abdat
% terhadap pendapatan

The nature of related parties

In the normal course of business, the Company obtained revenues from
room and food beverages sales. The details of revenues with related
parties are as follows:
2017

89.432.115
0,17%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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2016

276.556.100
0,56%

Total revenue from
related parties
Khalid Bin Omar Abdat
% of revenues
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32. INFORMASI PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

b. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. Transactions and balances with related parties (continued)

Perusahaan mempunyai saldo piutang lain-lain pihak berelasi
sebagaimana diungkapkan dalam catatan 8 atas laporan keuangan.
Persentase terhadap total aset adalah sebagai berikut:
2018
Jumlah piutang lain-lain
pihak berelasi
(Catatan 8)
Jumlah aset
% terhadap jumlah aset

The Company has a balance of other receivables with related parties as
disclosed in note 8 to financial statements. Percentage of total assets is
as follows:
2017

2016

2.816.146.660

2.450.682.500

54.423.400

Total other receivables
related parties
(Note 8)

245.861.306.951

224.866.784.828

221.389.305.825

Total assets

1%

1%

0%

% of total assets

Piutang lain-lain pihak berelasi merupakan pinjaman kepada PT
Indohotels Booking System untuk keperluan operasional. Tidak ada
ketentuan yang mengatur mengenai jaminan, tingkat bunga dan jatuh
tempo piutang lain-lain tersebut.

Other receivables from related parties are loans to PT Indohotels
Booking System for operational purposes. There are no provisions
governing the guarantee, the interest rate and the maturity of those other
receivables.

Manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain-lain kepada pihak
berelasi dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan adanya cadangan
kerugian penurunan nilai.

Management believe that all the non-trade receivables to related parties
can be collected. Hence there is no impairment provision.

Perusahaan juga mempunyai utang lain-lain pihak berelasi dan saldo
pinjaman pihak berelasi sebagaimana diungkapkan dalam catatan 16
atas laporan keuangan. Persentase terhadap total liabilitas adalah
sebagai berikut:

The Company has also balances of other payables with related parties
and loan from related parties as disclosed in Note 16 to financial
statements. Percentage of total liabilities is as follows:

2018
Utang lain-lain pihak berelasi
(Catatan 16b)

2017

2016

4.609.572.717

6.591.222.717

17.535.000.000

Other payables related parties
(Note 16b)

Jumlah liabilitas

43.959.732.307

23.204.704.358

63.382.840.688

Total liabilities

% jumlah liabilitas

10%

28%

28%

% of total liabilities

Perusahaan mempunyai pinjaman kepada Khalid Bin Omar Abdat
selaku Pemegang saham Perusahaan sejumlah Rp8.541.222.717.
Pinjaman tersebut tanpa dikenakan bunga, dan dibayar kembali oleh
Perusahaan secara angsuran bulanan sebesar Rp150.000.000 per
bulan.

The Company had a loan to Khalid Bin Omar Abdat (a shareholder)
amounting to Rp.8,541,222,717. The payables do not bear interest rate,
the payment should be paid by the Company based on installment
amounted to Rp150,000,000 every month.

Manajemen menyatakan bahwa seluruh transaksi dengan pihak yang
berelasi dalam jumlah signifikan, baik yang dilakukan dengan atau
tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak yang
tidak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan.

Management stated that all significant related transactions with related
parties, whether or not done under the same terms and conditions with
non-related parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Manajemen risiko keuangan

a.

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah
untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai
tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk
mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko
likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah
ditentukan oleh manajemen Perusahaan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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operations and development, as well as to manage foreign currency risk,
interest rate, credit and liquidity risk. The Company operates with
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33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

a.

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Financial risk management (continued)
i.

Perusahaan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar
mata uang asing. Sebagian besar pendapatan dan beban
Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perusahaan
mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan melakukan
penyesuaian pada harga yang diterapkan kepada konsumen.
ii. Risiko suku bunga

Foreign exchange rate risk
The Company is not exposed to the effects of foreign exchange rate
fluctuations. Most of the Company's revenues and expenses are
denominated in Rupiah. The Company manages exposure to foreign
currencies by making adjustments to the price applied to the
consumer.

ii.

Interest rate risk

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas
masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi
akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar
timbul dari pinjaman bank.

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of
financial instruments will fluctuate due to the changes in market
interest rate. The Company’s exposure in the risk mainly arises from
the bank loans.

Risiko tingkat suku bunga Perusahaan terutama timbul dari
pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada
berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Perusahaan
memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

The Company interest rate risk mainly arises from loans for working
capital and investment. Loans at variable interest rates exposed
Company to fair value interest rate risk.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah
berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk
mendapatakan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum
melakukan perikatan utang.

To minimize the interst rate risk, the management reviews all interst
rete offered by creditors to obtain the most profitable interest rate
before obtaining the loans.

Per 31 Desember 2018, jika suku bunga naik (turun) 1% maka
laba sebelum pajak turun / naik sebesar Rp2.864.670.068.

As of December 31, 2018, if the interest rate increase (decrease)
1%, the profit before tax will increase or decrease of
Rp2,864,670,068.

iii. Risiko kredit

iii.

Credit risk

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi
liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi
Perusahaan.

Credit risk refers to the risk of counterparties failing to meet its
contractual liabilities resulting in losses to the Company.

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada piutang usaha
dan piutang lain-lain, dan simpanan bank. Risiko kredit pada
simpanan bank diperhitungkan minimal karena ditempatkan
dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan
yang baik. Piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak
ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik. Eksposur
Perusahaan dan counterparties dimonitor secara terus menerus
dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara counterparties
yang telah disetujui oleh Direksi.

The Company's credit risk is primarily attached to accounts
receivable and other receivables, and bank deposits. Credit risk on
bank deposits is considered minimal because it is placed with
trusted financial institutions that have good records. Third party trade
receivables are placed on trusted third parties and have good
records. The Company's exposure and counterparties are monitored
continuously and the aggregate value of related transactions is
spread among counterparties approved by the Board of Directors.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah
dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan
eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

The carrying amount of financial assets to the financial statements
after deducting the allowance for losses reflects the Company's
exposure to credit risk.

Rincian umur piutang usaha yang tidak mengalami penurunan nilai
dapat dilihat pada catatan 7.

The aging details of trade accounts receivable that are not impaired
are shown in note 7.

iv. Risiko likuiditas

iv.

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan
untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana.
Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul
dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas
keuangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in
meeting financial obligations due to shortage of funds. The
Company exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of
the maturities of financial assets and liabilities.
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33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

a.

iv. Risiko likuiditas (lanjutan)

Financial risk management (continued)
iv.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas
keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang
tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2018:

Liquidity risk (continued)
The following table summarizes its maturity profile of the Company
financial liabilities based on contractual undiscounted payments as
of December 31, 2018:

2018
Kurang dari 1 tahun /
Less than 1 year
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang akrual
Utang bank
Dana syirkah
temporer
Utang sewa
pembiayaan

1 sampai 2 tahun /
1 to 2 years

Lebih dari 2 tahun /
More than 2 years

Jumlah /
Total

2.843.292.202
3.389.442.628
5.544.076.362
7.083.090.832

4.601.690.351

12.089.851.955

2.843.292.202
3.389.442.628
5.544.076.362
23.774.633.139

Trade payables
Other payables
Accrued payables
Bank loan

-

5.642.887.251

8.379.051.901

14.021.939.152

Temporary syirkah fund

392.730.111

107.278.161

-

500.008.272

Finance lease payable

19.252.632.135

10.351.855.763

20.468.903.856

50.073.391.754

b. Nilai wajar

b.

Fair value

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan
atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Fair value is the amount at which an asset is convertible or a liability is
settled between the parties who understand and wish to enter into a fair
transaction.

Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari
aset dan liabilitas keuangan per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

The following table illustrates the carrying amount and fair value of
financial assets and liabilities as of December 31, 2018, 2017 and 2016:
2018
Nilai Wajar / Fair value

Nilai Tercatat /
Book value
Aset keuangan
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Total aset keuangan
Liabilitas keuangan
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang sewa pembiayaan
Biaya yang masih harus dibayar
Utang lain-lain - pihak berelasi
Total liabilitas keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

3.480.627.375
4.638.596.910
2.816.146.660

3.480.627.375
4.638.596.910
2.816.146.660

Financial assets
Cash and cash equivalents
Account receivables
Other receivables

10.935.370.945

10.935.370.945

Total financial assets

2.843.292.202
3.389.442.628
500.008.272
5.544.076.362
4.609.572.717

2.843.292.202
3.389.442.628
500.008.272
5.544.076.362
4.609.572.717

Financial liabilities
Account payables
Others payable
Finance lease payable
Accrued expenses
Other payables - related parties

16.886.392.181

16.886.392.181

Total financial liabilities
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33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Nilai wajar (lanjutan)

b.

Fair value (continued)

2017
Nilai Wajar / Fair value

Nilai Tercatat /
Book value
Aset keuangan
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain

1.883.506.918
4.437.339.500
2.450.682.500

1.883.506.918
4.437.339.500
2.450.682.500

Financial assets
Cash and cash equivalents
Account receivables
Other receivables

Total aset keuangan

8.771.528.919

8.771.528.919

Total financial assets

Liabilitas keuangan
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang sewa pembiayaan
Biaya yang masih harus dibayar
Utang lain-lain - pihak berelasi

3.634.859.765
1.967.672.662
892.738.383
3.438.520.551
6.591.222.717

3.634.859.765
1.967.672.662
892.738.383
3.438.520.551
6.591.222.717

Financial liabilities
Account payables
Others payable
Finance lease payable
Accrued expenses
Other payables - related parties

16.525.014.077

16.525.014.077

Total financial liabilities

Total liabilitas keuangan

2016
Nilai Wajar / Fair value

Nilai Tercatat /
Book value
Aset keuangan
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain

1.022.412.425
5.409.977.938
54.423.400

1.022.412.425
5.409.977.938
54.423.400

Financial assets
Cash and cash equivalents
Account receivables
Other receivables

Total aset keuangan

6.486.813.763

6.486.813.763

Total financial assets

Liabilitas keuangan
Utang usaha
Utang lain-lain
Biaya yang masih harus dibayar
Utang lain-lain - pihak berelasi

3.889.327.814
1.247.855.738
4.649.210.485
17.535.000.000

3.889.327.814
1.247.855.738
4.649.210.485
17.535.000.000

Financial liabilities
Account payables
Others payable
Accrued expenses
Other payables - related parties

Total liabilitas keuangan

27.321.394.037

27.321.394.037

Total financial liabilities

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai
wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair
value for each group of financial instruments:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:
- Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun
atau kurang termasuk kas dan setara kas, kas dan setara kas yang
dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, utang
usaha, utang lain-lain, dan beban akrual. Nilai wajar instrumen
keuangan tersebut dianggap mendekati nilai tercatatnya.

Short-term financial assets and liabilities:
- Short-term financial instruments with maturities of one year or less
including cash and cash equivalents, restricted cash and cash
equivalents, trade receivables, other accounts receivable, accounts
payable, accounts payable, and accrued expenses. The fair value of
such financial instruments is deemed to be close to their carrying
amount.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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34. LABA PER SAHAM DASAR

34. BASIC EARNINGS PER SHARE

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham
dasar yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:
2018
Laba yang digunakan dalam
perhitungan laba per saham
dasar

The computation of basic earnings per share attributable to the owners of the
Company is based on the following data:
2017

2.353.947.678

2.018.737.112

2018

2017

2016

Lembar / Shares

Lembar / Shares

Lembar / Shares

21.845.467

20.153.789

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki saham biasa
yang berpotensi dilutif.

Jumlah / Total

USD
SGD

20.000.000

Weighted average number
of ordinary shares
used in the calculation
of basic earnings per share

35. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN
CURRENCIES

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki
aset moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:
2018
Mata uang asing
Ekuivalen /
/ Foreign
Equivalent
currency

Profit used in the calculation
of basic gain per share

At each reporting dates, the Company does not have dilutive potential ordinary
shares.

35. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Aset / Assets
Bank

(4.191.963.075)

Number of shares
The weighted average number of outstanding shares (denominator) for the
computation of basic earnings per share are as follows:

Jumlah saham
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar (penyebut) untuk tujuan
perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut :

Jumlah rata-rata tertimbang
saham biasa yang digunakan
dalam perhitungan laba per
saham dasar

2016

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group had monetary assets in
foreign currency as follows :
2017
Mata uang asing /
Foreign currency

Ekuivalen /
Equivalent

2016
Mata uang asing
Ekuivalen /
/ Foreign
Equivalent
currency

3.672
123.428

53.170.052
1.308.707.641

3.934
-

53.304.378
-

2.728
-

36.651.421
-

127.100

1.361.877.693

3.934

53.304.378

2.728

36.651.421
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36. INFORMASI SEGMEN

36. SEGMENT INFORMATION

Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang digunakan
oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan
sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, Perusahaan saat ini
melakukan kegiatan usaha jasa perhotelan, jasa function, jasa akomodasi
dan jasa rekreasi.

The segment reported operations in accordance with the information used by
decision makers operational in order to allocate resources and evaluate
performance of a segment of the operation the company currently conducting
business activities hospitality, services function, services accommodation and
services recreation.
2018

Hotel
Hotel

Akomodasi
dan function
Accomodation
and function

Pusat olahraga
dan rekreasi
Sport Centre
and Recreation

Jumlah
Total

Pendapatan
Beban langsung

54.056.436.716
(21.958.521.900)

-

-

54.056.436.716
(21.958.521.900)

Laba kotor

32.097.914.816

-

-

32.097.914.816

(6.637.625.019)
(5.263.621.921)
(603.914.253)
(14.769.644.143)
(200.424.364)

-

-

Operating expenses
(6.637.625.019) Other expense employee
(5.263.621.921)
Depreciation
Repair and maintenance
(603.914.253)
(14.769.644.143) General and administration
Marketing expense
(200.424.364)

Jumlah

(27.475.229.700)

-

-

(27.475.229.700)

Laba Usaha

4.622.685.116

-

-

4.622.685.116

Beban usaha
Beban pegawai lainya
Penyusutan dan amortisasi
Pemeliharaan aset operasi
Administrasi dan umum
Beban pemasaran

Revenue
Direct cost
Gross profit

Total
Operating profit

2017
Hotel
Hotel

Akomodasi
dan function
Accomodation
and function

Pusat olahraga
dan rekreasi
Sport Centre
and Recreation

Jumlah
Total
Revenue
Direct cost

Pendapatan
Beban langsung

54.206.017.461
(20.778.044.634)

-

-

54.206.017.461
(20.778.044.634)

Laba kotor

33.427.972.827

-

-

33.427.972.827

(6.089.537.616)
(5.169.124.599)
(526.457.525)
(15.778.339.264)
(170.989.332)

-

-

Operating expenses
(6.089.537.616) Other expense employee
(5.169.124.599)
Depreciation
Repair and maintenance
(526.457.525)
(15.778.339.264) General and administration
Marketing expense
(170.989.332)

Jumlah

(27.734.448.336)

-

-

(27.734.448.336)

Laba Usaha

5.693.524.491

-

-

5.693.524.491

Beban usaha
Beban pegawai lainya
Penyusutan dan amortisasi
Pemeliharaan aset operasi
Administrasi dan umum
Beban pemasaran

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
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36. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

36. SEGMENT INFORMATION (continued)
2016
Akomodasi
dan function
Accomodation
and function

Hotel
Hotel

Pusat olahraga
dan rekreasi
Sport Centre
and Recreation

Jumlah
Total
Revenue
Direct cost

Pendapatan
Beban langsung

49.486.379.469
(21.054.490.367)

-

-

49.486.379.469
(21.054.490.367)

Laba kotor

28.431.889.102

-

-

28.431.889.102

(6.192.345.056)
(5.057.899.060)
(599.225.390)
(15.198.971.960)
(310.528.505)

-

-

Operating expenses
(6.192.345.056) Other expense employee
(5.057.899.060)
Depreciation
(599.225.390)
Repair and maintenance
(15.198.971.960) General and administration
(310.528.505)
Marketing expense

Jumlah

(27.358.969.971)

-

-

(27.358.969.971)

Laba Usaha

1.072.919.131

-

-

1.072.919.131

Beban usaha
Beban pegawai lainya
Penyusutan dan amortisasi
Pemeliharaan aset operasi
Administrasi dan umum
Beban pemasaran

37. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

Gross profit

Total
Operating profit

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

1. Berdasarkan Akta Addendum Perikatan Jual Beli No. 30 tertanggal
22 Februari 2019, Perusahaan melakukan pembelian 2 persil tanah
milik Raden Achmad Rosydi seluas 1.130M2 sebesar
Rp12.000.000.000, yang terletak di samping kanan Hotel Eastparc.
Hingga tanggal 31 Desember 2018 Perusahaan telah membayar
sebesar Rp6.000.000.000 yang dicatat sebagai uang muka pembelian
aset tetap (Catatan 14) dan sisanya sebesar Rp6.000.000.000 akan
dilunasi pada tanggal 30 September 2019.

1.

Based on the Deed of Addendum of Sale and Purchase No. 30 dated
February 22, 2019, the Company purchased of 2 parcel of land owned by
Raden Achmad Rosydi covering an area of 1,130 M2 amounting to
Rp12,000,000,000, located at the right side of Eastparc Hotel. As of
December 31, 2018, the Company had paid Rp6,000,000,000 which
recorded as advance for purchase of fixed assets (Note 14) and the
balance of payable amounted to Rp6,000,000,000 will be settled in
September 30, 2019.

2. Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 8 Januari
2015, Perusahaan menyewa 2 (dua) persil tanah milik Suweni
Sumardi dan Sukinem seluas total 1.686 M2 yang digunakan untuk
Restoran Heritage dengan masa sewa dari 1 Januari 2015 hingga
31 Desember 2029. Komitmen pembayaran sewa per 31 Desember
2018 adalah sebagai berikut:

2.

Based on the Deed of Rental Agreement No. 03 dated January 8, 2015
the Company rent 2 (two) parcel of land owned by Suweni Sumardi and
Sukinem acreage totalling 1,686 M2 use for Heritage Restaurant with
rental period from January 1, 2015 until December 31, 2029.
Commitment rental payments as of December 31, 2018 is as follows:

Suweni Sumardi

Sukinem

Jumlah/Total

Jumlah komitmen sewa
Telah dibayar sd 2018
Sewa belum dibayar

1.300.000.000
(400.000.000)
900.000.000

487.500.000
(150.000.000)
337.500.000

1.787.500.000
(550.000.000)
1.237.500.000

Total rental commitment
Paid up to 2018
Unpaid rental commitment

Jatuh tempo 1- 2 tahun
Jatuh tempo 2- 10 tahun
Jumlah

212.500.000
687.500.000
900.000.000

79.687.500
257.812.500
337.500.000

292.187.500
945.312.500
1.237.500.000

Due 1 - 2 years
Due 2 - 10 years
Total

3. Berdasarkan surat perjanjian utang antara Perusahaan dengan Khalid
Bin Omar Abdat (pemegang saham) tanggal 2 Januari 2017,
Perusahaan mempunyai pinjaman kepada Khalid Bin Omar Abdat
sejumlah Rp8.541.222.717. Pada tanggal 13 Mei 2019 terjadi
kesepatan net-off atas utang dan piutang kepada Khalid Bin Omar
Abdat sehingga saldo utang kepada Khalid Bin Omar Abdat setelah
net-off sebesar Rp791.003.591.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
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3.

Based on loan agreement between the Company and Khalid Bin Omar
Abdat (a shareholder) dated January 2, 2017, the Company had a loan to
Khalid Bin Omar Abdat amounting to Rp.8,541,222,717. On May 13,
2019 there was a net-off agreement on other payables and accounts
receivables to Khalid Bin Omar Abdat resulting in a balance of debt to
Khalid Bin Omar Abdat after the net-off amounting to Rp791,003,591.
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37. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (Continued)

4. Berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah antara Perusahaan
dengan Hj. Kaelesha Afiati (pemegang saham) tanggal 14 Desember
2016. Perusahaan melakukan pembelian dua persil tanah milik Hj.
Kaelesha Afiati (pemegang saham) seluas total 908 M2 dengan harga
pembelian sebesar Rp9.236.200.000 pengalihan hak dan AJB
dilaksanakan setelah semua pembayaran lunas. Pada tanggal 12 April
2019, atas jual beli tanah tersebut telah dilunasi oleh Perusahaan.

4.

38. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN
PENDANAAN NON-KAS
2018
Perolehan aset tetap melalui
sewa pembiayaan
Penambahan aset tetap dari
pengampunan pajak
Kenaikan modal saham melalui konversi
utang ke modal (Catatan 24)

Based on the land purchase agreement between the Company and Hj.
Kaelesha Afiati (shareholder) on December 14, 2016. The company
purchased two parcels of land owned by Hj. Kaelesha Afiati (shareholder)
acreage of 6908 M 2 with a purchase price of Rp9,236,200,000 transfer of
rights and AJB implemented after all payments have been paid off. On
April 12, 2019, the Company have been paid off for sale and purchase of
the land.

38. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NONCASH INVESTING AND
FINANCING ACTIVITIES
2017

2016

-

1.693.132.316

-

-

-

6.556.852.048

-

15.686.469.500

-

Acquisition of fixed assets through
finance lease
Addition fixed assets from
tax amnesty
Increase share capital through
debt to equity swap (Note 24)

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Reconciliation of liabilities arising from financing activities

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan
yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari
arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas
pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya,
diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari
aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Company’s liabilities arising from
financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities
arising from financing activities are those for which cash flows were, or future
cash flows will be, classified in the Company’s statement of cash flows as
cash flows from financing activities.

Saldo awal/
Beginning
balance

31 Desember 2018/December 31, 2018
Perubahan nonkas/Non-cash
Penambahan/
Pembayaran/
changes
Additional
Payment

Utang bank
Dana syirkah temporer
Utang sewa pembiayaan
Utang lain-lain pihak berelasi

3.294.399.568
18.691.868.748
892.738.383

23.676.528.163
-

(3.196.294.593)
(2.224.573.048)
(392.730.110)

-

6.591.222.717

-

(1.981.650.000)

-

23.774.633.139
Bank loans
16.467.295.700 Temporary syirkah fund
500.008.272 Finance lease payable
Other payables 4.609.572.717
Related parties

Jumlah

29.470.229.416

23.676.528.163

(7.795.247.751)

-

45.351.509.828

Saldo awal/
Beginning
balance

31 Desember 2017/December 31, 2017
Perubahan nonkas/Non-cash
Penambahan/
Pembayaran/
changes
Additional
Payment

Saldo Akhir/
Ending Balance

Total

Saldo Akhir/
Ending Balance

Utang bank
Dana syirkah temporer
Utang sewa pembiayaan
Utang lain-lain pihak berelasi

33.575.661.336
-

3.183.278.066
19.743.170.312

(33.464.539.834)
(1.051.301.564)
(800.393.933)

1.693.132.316

17.535.000.000

4.742.692.217

-

(15.686.469.500)

3.294.399.568
Bank loans
18.691.868.748 Temporary syirkah fund
892.738.383 Finance lease payable
Other payables 6.591.222.717
Related parties

Jumlah

51.110.661.336

27.669.140.595

(35.316.235.331)

(13.993.337.184)

29.470.229.416
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38. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN
PENDANAAN NON-KAS (lanjutan)

Saldo awal/
Beginning
balance

38. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NONCASH INVESTING AND
FINANCING ACTIVITIES (continued)

31 Desember 2016/December 31, 2016
Perubahan nonkas/Non-cash
Penambahan/
Pembayaran/
changes
Additional
Payment

Saldo Akhir/
Ending Balance

Utang bank
Utang lain-lain pihak berelasi

37.064.939.834

1.511.121.502

(5.000.400.000)

-

33.575.661.336

17.435.000.000

100.000.000

-

-

17.535.000.000

Bank loans
Other payables Related parties

Jumlah

54.499.939.834

1.611.121.502

(5.000.400.000)

-

51.110.661.336

Total

39. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN

39. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Berdasarkan Akta Notaris Sugih Haryati, SH., M.Kn No. 20 tanggal 4 Maret
2019, Rapat Umum Pemegang Saham dmemutuskan:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum”)
dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut kepada Bursa
Efek Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan
Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
2. Melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan, setelah
dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan
dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta sahamsaham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (selain pemegang saham
masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui
untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif
sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;

Based on Notarial Deed No. 20 dated March 4, 2019 of Notary Sugih Haryati,
S.H., M.Kn, the Company's General Meeting Share-holders approved:
1. Approved the Company's Initial Public Offering (IPO) and listed the
Company's shares at Indonesia Stock Exchange and change the
Company's status from a Private Company to a Public Company;

2.

Registering shares owned by the Company, after the Initial Public
Offering offered and sold to the public through the Capital Market, as well
as shares held by the Shareholders (exclude owned by public) of the
Company on the Indonesia Stock Exchange, and agree to register shares
- the Company's shares in Collective Custody in accordance with the
Indonesian Central Securities Custodian Regulation;

3. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas
PT EASTPARC HOTEL Tbk;
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada KHALID BIN OMAR
ABDAT, dan/atau HELMI KHALID ABDAT, dengan hak subtitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya
dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud
di atas;
5. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (Stock Split ) dengan
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan menjadi Rp50,- sehingga Modal dasar Perseroan menjadi
Rp680.000.000.000 terbagi atas 13.600.000.000 saham masingmasing saham bernilai nominal Rp50,- . Dari modal dasar tersebut
telah ditempatkan dan disetor 27.3% atau sejumlah 3.713.729.390
saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp185.686.469.500,-;

3.

Agreed to change the Company's name to be PT Eastparc Hotel, Tbk;

4.

To authorize KHALID BIN OMAR ABDAT, and / or HELMI KHALID
ABDAT, with substitution rights to do necessary actions in the framework
of its effective and / or implementation of the decisions referred to above;

5.

6. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel
Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan
dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada
masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 412.636.600 saham
baru yang merupakan sekitar 10% dari jumlah modal ditempatkan dan
disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal masingmasing Rp50,-, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan
Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan;

6.

Approved the stock split with amendment article 4 (1) and (2) of the
Company's Article of Association to Rp50 (fifty Rupiah) so that the
authorized capital of the Company exchange to Rp680,000,000,000
divided to 13.600.000.000 shares amounted to Rp50 per share. From
such authorized capital has been placed and fully paid up to 27.3%
(twenty seven point three percent) or total 3,713,729,390 shares
amounting to Rp185,686,469,500;
Approved the issuance of shares in the Company's deposits / deposits
and to offer / sell new shares that will be issued from the Portepel through
a Public Offering to the public in a maximum amount of 412,636,600 new
shares which constitute approximately 10% of the total issued and paidup capital after the Public Offering with a nominal value of Rp50.-, with
due observance of applicable laws and regulations including Capital
Market and Indonesia Stock Exchange regualtions that apply in the place
where the Company's shares are listed;
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39. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

39. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

7. Menyetujui pelaksanaan penjualan saham milik Nyonya GUSTI
SABAH - BINTE ZAKARIA BAGHARIB pada saat pencatatan atau
setelah pencatatan kepada pihak ketiga baik berupa institusi maupun
non-institusi dengan jumlah sebanyak-banyaknya 412.636.600 lembar
saham yang merupakan sekitar 10% dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal
masing-masing Rp50,- , dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan
Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan;
Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para Pemegang
Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan
melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran
atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada
Masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
8. Menyetujui untuk melakukan penerbitan Waran Seri I Perseroan,
sebanyak-banyaknya 412.636.600 saham baru yang merupakan
sekitar 11,11% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh
pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum;
9. Menyetujui pengunduran diri Tuan ZAHID BIN ABDUL RAHMAN,
selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan kepadanya
pembebasan tanggung jawab Acuit et de charge, selama menjalankan
jabatannya selaku Direktur Perseroan, selama segala tindakannya
tersebut tercermin di dalam Laporan Keuangan Perseroan;
10. Menyetujui pengunduran diri Tuan MUHAMMAD ANWAR KARIM,
Sarjana Ekonomi, selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan
kepadanya pembebasan tanggung jawab Acuit et de charge, selama
menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan, selama segala
tindakannya tersebut tercermin di dalam Laporan Keuangan
Perseroan;
11. Menyetujui pengangkatan Tuan MUHAMMAD ANIS, selaku Direktur
Perseroan yang baru;
12. Menyetujui pengangkatan Tuan WAHYUDI EKO SUTORO, selaku
Direktur Perseroan yang baru;
13. Menyetujui pengangkatan Tuan EDWIN JAYANDARU selaku
Komisaris independen Perseroan;
14. Menyetujui pengangkatan Tuan ZAHID BIN ABDUL RAHMAN selaku
Komisaris Perseroan;
15. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan
pembebasan dan pelunasan (acuit et de charge ) selama masa
jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang baru termasuk Komisaris Independen, terhitung sejak
ditutupnya Rapat;

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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7.

Agreed to sell shares owned by Mrs. Gusti Sabah - Binte Zakaria
Bagharib at the time of after recorded to third parties wheter institutional
on non-institutional with maximum shares amounted to 412.636.600
shares equal to 10% from total fully paid capital after Public Offering with
nominal value Rp50 aking into account the prevailing Capital Market and
Stock Exchange Rules - the shares of the Company will be listed and the
prevailing laws and regulations;

Due to such decision, the Shareholders of the Company agreed and
declared their right to buy in advance of the offering or sale of new shares
in relation to the Initial Public Offering through Capital Market;

8.

Approved to issued the exercise of Series I Warrants were 412,636,600
new shares from 11.11% (eleven point eleven percent) of total fully paid
at Initial Public Offering;

Agreed to graciously dismiss Mr. Zahid Bin Abdul Rahman, as Director of
the Company release each of them from liability during the period of its
acquittal (acquit et de charge) in the Company where this discharge and
discharge of its responsibilities as represent at Company's Financial
Statement;
10. Agreed to graciously dismiss Mr. Muhammad Anwar Karim, S.E, as
Director of the Company release each of them from liability during the
period of its acquittal (acquit et de charge) in the Company where this
discharge and discharge of its responsibilities as represent at Company's
Financial Statement;
9.

11. Agree to appoint Mr. Muhammad Anis in his position as Director of the
Company;
12. Agree to appoint Mr. Wahyudi Eko Sutoro in his position as Director of
the Company.
13. Agree to appoint Mr. Edwin Jayandaru in his position as Independent
Commissioner of the Company;
14. Agree to appoint Mr. Zahid Bin Abdul Rahman in his position as
Commisioner of the Company.
15. Agreed to terminate all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company and release each of them from liability
during the period of its acquittal (acquit et de charge) in the Company
where this discharge and discharge of its responsibilities, furthermore,
the Shareholders of the Company agree to appoint the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners, included Independent
Commissioner where such appointment is effective after finishing the
meeting;

Notes to financial statement form an integral
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39. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

39. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

16. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dalam
rangka Penawaran Umum Saham kepada masyarakat melalui Pasar
Modal sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.l. Lampiran Keputusan
Nomor 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan
yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik tanggal 14 Mei 20018, Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan tanggal 14 Maret 2017, Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
32/POJK.04/2014 8 Desember 2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
034/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten
atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
035/POJK. 04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau
Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29
Desember 2014, Nomor: 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Terlebih
Dahulu.

16. Approved changes the Company's Articles of Association in the context
of the Public Offering of Shares to the public through the Capital Market
in accordance with Rule Number IX.J.l. Attachment to Decision Number
179 / BL / 2008 concerning the Principles of the Company's Articles of
Association that Publicly Offering Equity-Type Securities and Public
Companies on May 14, 20018, Financial Services Authority Regulation
dated March 14, 2017, Number: 10 / POJK.04 / 2017 concerning
Changes on the Financial Services Authority Regulation Number 32 /
POJK.04 / 2014 8 December 2014 concerning the Plan and
Implementation of Public Company GMS, Financial Services Authority
Regulation Number 33 / POJK.04 / 2014 concerning Directors and Board
of Commissioners of Issuers, Financial Services Authority Regulation
Number : 034 / POJK.04 / 2014 concerning the Nomination and
Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, Regulation of
the Financial Services Authority Number: 035 / POJK. 04/2014
concerning Corporate Secretary of Issuer or Public Company and
Financial Services Authority Regulation dated 29 December 2014,
Number: 38 / POJK.04 / 2014 concerning Capital Increase of Public
Companies without Rights Issue with Preemptive Rights.

Perubahan tersebut telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-0013218.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 11 Maret 2019.

Those changes have been approved by Legal Entity Administration System by
the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his
letter No. AHU-0013218.AH.01.02.TAHUN 2019 dated March 11, 2019.

Restoran Heritage

Heritage Restaurant

Pada bulan April 2019, perjanjian sewa menyewa 2 (dua) persil tanah milik
Suweni Sumardi dan Sukinem seluas total 1.686 M2 yang digunakan untuk
Restoran Heritage telah mengalami perubahan sebagai berikut:

In April 2019, the lease agreement 2 (two) parcel of land owned by Suweni
Sumardi and Sukinem acreage totalling 1,686 M2 use for Heritage Restaurant
has been changed as a follow:

No.

Akta Perjanjian Sewa
Menyewa/Deed of Rental
Agreement

Objek sewa/Object of rent

Jangka waktu/Time period

Harga sewa/Rental price

1.

Akta Notaris Bong Hendri Susanto,
S.H. No. 2 tanggal 2 April
2019/Notary Deed of Bong Hendri
Susanto, S.H. No. 2 dated April 2,
2019

Tanah SHM No. 4776 seluas 683
M2 milik Nyonya Sukinem/Land
No. SHM 4776 covering an area of
683 M2 belonging to Mrs. Sukinem

10 tahun terhitung sejak tanggal 1
Januari 2019 sampai dengan 31
Desember 2019, dengan grace period
1 tahun/10 years from 1 January
2019 to 31 December 2019, with a
grace period of 1 year.

harga sewa untuk jangka waktu 10
tahun tesebut diatas tetap dan
tidak berubah adalah sebesar
Rp337.500.000,-/the rental price
for the 10-year period mentioned
above remains and does not
change is Rp337,500,000

2.

Akta Notaris Bong Hendri Susanto,
S.H. No. 4 tanggal 4 April 2019/

Tanah SHM No. 2374 seluas 1.003
M2
milik
Nyonya
Suweni
Suwardi/Land No. SHM 2374
covering 1,003 M2 belonging to
Mrs. Suweni Suwardi

10 tahun terhitung sejak tanggal 1
Januari 2019 sampai dengan 31
Desember 2019, dengan grace period
1 tahun/10 years from 1 January
2019 to 31 December 2019, with a
grace period of 1 year.

harga sewa untuk jangka waktu 10
tahun tesebut diatas tetap dan
tidak berubah adalah sebesar
Rp900.000.000,-/the rental price
for the 10-year period mentioned
above remains and does not
change is Rp900,000,000

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
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39. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

39. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Transaksi signifikan dengan pihak berelasi

Significant transactions with related parties

Pada tanggal 3 Maret 2019, PT Indohotels Booking System melakukan
transaksi penjualan aset tetap kepada Perusahaan berupa Eastparc Hotel
Booking System, server, dan perlengkapan kantor senilai
Rp1.439.526.600.

On March 3, 2019, the Company purchased fixed assets such as Eastparc
Hotel Booking System, server and office equipment from PT Indohotels
Booking System amounted to Rp1,439,526.600.

Berdasarkan Akta Notaris Bong Hendri Susanto, S.H. No. 3 tanggal 14
Maret 2019 kepemilikan saham PT Indohotels Booking System telah
beralih Khalid Omar Bin Abdat (pemegang saham Perusahaan) kepada
pihak ketiga, sehingga sejak tanggal tersebut PT Indohotels Booking
System bukan merupakan pihak berelasi.

In accordance with Notarial Deed No. 3 of Notary Bong Hendri Susanto, S.H.,
dated March 14, 2019 the ownership of PT Indohotels Booking System has
been changed from Khalid Bin Omar Abdat (a shareholder) to third parties, so
that since that date PT Indohotels Booking System is not a related party.

Berdasarkan Pernyataan Kesepakatan Penyelesaian Utang Piutang (netoff) tanggal 13 Mei 2019 antara Perusahaan dengan Khalid Bin Omar
Abdat, saldo piutang lain-lain PT Indohotels Booking System sebesar
Rp2.816.146.660 (catatan 8) dan piutang usaha Khalid Bin Omar Abdat
sebesar Rp1.474.252.364 (catatan 7) serta piutang usaha PT Indohotels
Booking System sebesar Rp117.697.702 (catatan 7), telah dinet-off
dengan utang lain-lain Perusahaan kepada Khalid Bin Omar Abdat sebesar
Rp3.759.572.717 (catatan 16), serta utang Perusahaan kepada
PT Indohotels Booking System terkait pembelian aset tetap sebesar
Rp1.439.526.600. Pada saat laporan ini diterbitkan, sisa saldo utang
tersebut belum dibayarkan oleh Perusahaan kepada Khalid bin Omar
Abdat.

Based on the Settlement Agreement Statement (net-off) dated May 13, 2019
between the Company and Khalid Bin Omar Abdat, the balance of other
receivables from PT Indohotels Booking System of Rp2,816,146,660 (note 8)
and trade receivable from Khalid Bin Omar Abdat of Rp1,474,252,364 (note 7)
and PT Indohotels Booking System' of Rp117,697,702 (note 7), are settled
through net-off with the Company's other payables to Khalid Bin Omar Abdat
of Rp3,759,572,717 (note 16) and the Company's other payable to
PT Indohotels Booking System related to the purchase of fixed assets of
Rp1,439,526,600. On the issuance date of this report, the outstanding loan
have not been paid by the Company to Khalid bin Omar Abdat.

40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

40. REISSUED OF FINANCIAL STATEMENTS

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran
Umum Saham Perdana (IPO), Perseroan telah menerbitkan kembali
laporan keuangan pada tanggal-tanggal dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, untuk
menyesuaikan dengan peraturan pasar modal. Penerbitan kembali laporan
keuangan tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

Pursuant to the Company’s corporate action plan to conduct Initial Public
Offering (IPO), the Company has reissued their financial statements as of and
for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 to conform with the
regulations prevailing in capital market. Those reissued financial statements
are related to the following matters:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Laporan Posisi Keuangan - halaman 1 & 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - halaman 3
Laporan Perubahan Ekuitas - halaman 4
Laporan Arus Kas - halaman 5
Catatan 3 : Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Catatan 3a, 3c, 3k, 3m,
3n, 3o, 3p, 3q, 3r
Catatan 7 : Piutang Usaha
Catatan 8 : Piutang Lain-Lain
Catatan 11 : Uang muka
Catatan 13 : Aset Tetap
Catatan 14 : Uang Muka Pembelian Aset Tetap
Catatan 16 : Utang lain-lain
Catatan 18 : Perpajakan
Catatan 20 : Pinjaman Bank
Catatan 22 : Utang Sewa Pembiayaan
Catatan 23 : Liabilitas Imbalan Pasca Kerja
Catatan 25 : Tambahan modal disetor
Catatan 26 : Saldo defisit
Catatan 27 : Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja
Catatan 32 : Informasi Pihak Berelasi
Catatan 38 : Pengungkapan Tambahan Atas Aktivitas Investasi Dan
Pendanaan Non-Kas
Catatan 39 : Kejadian Setelah Periode Pelaporan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Statements of Financial Position - page 1 & 2
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - page 3
Statements of Changes in Equity - page 4
Statements of Cash Flows - page 5
Notes 3 : Summary accounting policies - Notes 3a, 3c, 3k, 3m, 3n,
3o, 3p, 3q, 3r
Notes 7 : Trade Receivables
Notes 8 : Other Receivables
Notes 11 : Advances
Notes 13 : Fixed Assets
Notes 14
Advance for Purchase of Fixed Assets
Notes 16 : Other payables
Notes 18 : Taxation
Notes 20 : Bank Loans
Notes 22 : Finance Lease Payable
Notes 23 : Post-Employment Benefits Liability
Notes 25 : Additional Paid In Capital
Notes 26 : Accumulated Loss
Notes 27 : Remeasurement of Post-Employment Benefits
Notes 32 : Related Parties Information
Notes 38 : Supplemental Disclosures On Noncash Investing And
Financing Activities
Notes 39 : Events After Reporting Period

Notes to financial statement form an integral
part of financial statement
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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Fax
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KJPP WAWAT JATMIKA & REKAN
Kantor Jasa Penilai Publik
Penilai Bisnis & Properti
Wilayah Kerja Negara Republik Indonesia
Cabang Surabaya
Jalan Raya Ketintang Baru 1/16 C,
Surabaya 60231
Kantor Pusat
Prudential Tower, 16thFl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

SHORT FORM
PENILAIAN ATAS ASET OPERASIONAL DAN ASET
INVESTASI
UNTUK KEPENTINGAN RENCANA PENCATATAN SAHAM
DI PASAR MODAL / IPO
PT EASTPARC HOTEL
BERLOKASI DI
1. JALAN KAPAS NO.1, NGENTAK RT.003 RW.001, DESA CATURTUNGGAL,
KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI D.I YOGYAKARTA
2. JALAN KAPAS NO. 5, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK,
KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI D.I YOGYAKARTA
3. JALAN KAPAS, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN
SLEMAN, PROVINSI D.I YOGYAKARTA

KJPP WAWAT JATMIKA & REKAN
KJPP WAWAT JATMIKA & REKAN, a registered public valuer firm, an Indonesian partnership, i s a m e m b e r o f B D O I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d ,
a U K compa ny limited by g ua ra n tee, an d forms pa rt of in tern a tiona l BDO n etwork of I n depen den t member firms.

225

RINGKASAN EKSEKUTIF

Klien

:

PT Eastparc Hotel

Alamat

:

Alamat Email

:

Jalan Kapas No. 1, Ngentak RT 003 RW
001, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten
Sleman,
Provinsi
Daerah
Istimewa Yogyakarta, Indonesia
eastparchotel@yahoo.com

Pengguna Laporan

:

PT Eastparc Hotel, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), & Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
terbuka untuk publik.

Jenis Properti

:

Aset Operasional yang terdiri dari: 2 (dua) bidang tanah hak guna
bangunan, dan bangunan hotel, bangunan fasilitas pendukung, fixture,
furniture, mesin, peralatan, kendaraan bermotor beserta sarana
pelengkap

lainnya;

bangunan fasilitas

pendukung

hotel

berupa

restaurant “The Heritage”, bangunan fasilitas pendukungnya (seperti:
mushola dan pos jaga) serta sarana pelengkap yang berdiri diatas 2
(dua) bidang tanah hak sewa yang tercakup dalam akta perjanjian
sewa menyewa No. 03 tertanggal 08 Januari 2015,
Aset Non Operasional (Aset Investasi) berupa 3 bidang tanah kosong
yang bersambungan menjadi satu hamparan bidang tanah.
Alamat Properti

:

Lingkup Penugasan

:

-

Jalan Kapas No. 1, Ngentak RT 003 RW 001, Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia,
- Jalan Kapas No. 5, Ngentak RT 003 RW 001, Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia,
- Jalan Kapas, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
Memberikan opini independen atas Nilai Pasar Properti untuk
Kepentingan Rencana Pencatatan Saham di Pasar Modal / IPO. Laporan
penilaian ini juga digunakan sebagai pengungkapan nilai wajar oleh
Akuntan Publik dalam Laporan Keuangan.

Pemilik Terdaftar

:

Sertifikat

Hak

Guna

Bangunan

atas

nama

PT

Eastparc

Hotel

berkedudukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, dan
beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Suweni Sumardi; Ny.
Sukinem; Rafiq Muhdan Siregar, Sarjana Teknik; dan Anny Suryani
(dengan rincian sebagai tercantum berikut)
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1. Tanah, bangunan Hotel Eastparc, bangunan fasilitas pendukung, fixture, furniture, mesin,
peralatan, kendaraan bermotor beserta sarana pelengkap lainnya yang berlokasi di Jalan
Kapas No. 1, Ngentak RT 003 RW 001, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dengan uraian berikut:
Jenis dan

Nama

Tempat

Tanggal

Pemegang Hak

Diterbitkan

Dikeluarkan

SHGB No.
01675

PT. EASTPARC
HOTEL
BERKEDUDUKAN
DI KOTA
YOGYAKARTA

Sleman

12 Juni 2012

SHGB No.
01958

PERSEROAN
TERBATAS
EASTPARC
HOTEL
BERKEDUDUKAN
DI KABUPATEN
SLEMAN

No.
Sertifikat

Tanggal

No. & Tanggal

Berakhirnya

Gambar

Hak

Situasi

Luas
(m2)

00075/2012
29 Mei 2042

9.813
07 Maret 2012

Sleman

10 Mei 2016

15 April 2046

00466/Caturtu
nggal/2015

643

27 Mei 2015
Jumlah

10.456

2. Bangunan fasilitas pendukung berupa restaurant “The Heritage” dan bangunan lain sebagai
bangunan pendukung restaurant (pos jaga, mushola) yang berdiri diatas 2 (dua) bidang Tanah
Sewa sebagaimana yang tercatat dalam akta perjanjian sewa menyewa No. 03 tertanggal 08
Januari 2015, bangunan beserta sarana pelengkap lainnya, yang berlokasi di Jalan Kapas No.
5, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia dengan uraian berikut:
Jenis dan

Tanggal

No. & Tanggal

Berakhirnya

Gambar

Hak

Situasi

30
Nopember
1989

-

8143
4 Oktober
1989

25 Februari
1994

-

8.291/1993
7 Oktober
1993

Nama

Tempat

Tanggal

Pemegang Hak

Diterbitkan

Dikeluarkan

SHM No.
2374

Ny. Suweni
Sumardi

Sleman

SHM No.
4776

Nyonya Sukinem

Sleman

No.
Sertifikat

Jumlah
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Luas
(m2)

1.003

683
1.686

3. Aset Investasi terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah yang saling bersambungan menjadi satu
hamparan bidang Tanah Kosong, yang berlokasi di Jalan Kapas, Desa Caturtunggal, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dengan uraian
berikut:
Jenis dan

Tanggal

No. & Tanggal

Berakhirnya

Gambar

Hak

Situasi

14 Oktober
2006

-

05745/2006
3 Januari 2006

569

Sleman

19 Desember
2005

-

05637/2005
23 November
2005

605

Sleman

19 Desember
2005

-

05638/2005
23 November
2005

605

Nama

Tempat

Tanggal

Pemegang Hak

Diterbitkan

Dikeluarkan

SHM No.
11779

RAFIQ MUHDAN
SIREGAR,
Sarjana Teknik

Sleman

SHM No.
11272

ANNY SURYANI

SHM No.
11273

ANNY SURYANI

No.
Sertifikat

Jumlah

Luas
(m2)

1.779

Bentuk kepemilikan sertifikat Hak Milik atas nama Rafiq Muhdan Siregar, Sarjana Teknik; dan
Anny Suryani yang hingga saat dilakukan penilaian, proses balik nama pensertifikatan atas
aktivitas jual beli belum selesai dilakukan dan berdasarkan salinan dokumen yang kami terima
atas nama kepemilikan masih terdaftar nama pemilik sebelumnya. Terdapat penyesuaian nilai
atas aset investasi berupa tanah kosong mengingat tanah tersebut belum atas nama Perseroan.
Perencanaan Kota

:

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Dinas Tata Kota Kota
Kabupaten Sleman, objek penilaian dikategorikan untuk kawasan
perdagangan dan jasa.

Penggunaan

:

Tertinggi &Terbaik
Tujuan Penilaian

Penggunaan Tertinggi dan Terbaik dari objek penilaian adalah Tanah
untuk Hotel dan Fasilitas Pendukungnya.

:

Menentukan Nilai Pasar atas aset operasional berupa Eastpar Hotel,
yang terdiri dari: 2 (dua) bidang tanah hak guna bangunan, dan
bangunan hotel, bangunan fasilitas pendukung, fixture, furniture,
mesin, peralatan, kendaraan bermotor beserta sarana pelengkap
lainnya; bangunan fasilitas pendukung hotel berupa restaurant “The
Heritage”, bangunan fasilitas pendukungnya (seperti: mushola dan pos
jaga) serta sarana pelengkap yang berdiri diatas 2 (dua) bidang tanah
hak sewa yang tercakup dalam akta perjanjian sewa menyewa No. 03
tertanggal 08 Januari 2015 dan aset investasi berupa 3 (tiga) bidang
tanah kosong yang bersambungan menjadi satu hamparan bidang tanah
yang terletak di Jalan Kapas, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
untuk Kepentingan Rencana Pencatatan Saham di Pasar Modal / IPO.
Laporan penilaian ini juga digunakan sebagai pengungkapan nilai wajar
oleh Akuntan Publik dalam Laporan Keuangan. Laporan penilaian ini
juga digunakan sebagai pengungkapan nilai wajar oleh Akuntan Publik
pada laporan keuangan.
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Tanggal Inspeksi

:

31 Desember 2018

Tanggal Penilaian

:

31 Desember 2018

Dasar Nilai

:

Nilai Pasar (Market Value)
“Nilai Pasar (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada
Tanggal Penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi
jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli
yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam
suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara
layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar
pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan”.
(Peraturan Bapepam & LK Nomor VIII.C.4 point 1.a.3)

Pendekatan
Penilaian

:

Dalam melakukan penilaian properti ini, penilai properti menggunakan
pendekatan biaya dengan metode biaya pengganti terdepresiasi untuk
penilaian bangunan dan komponen pengembangan lainnya di atas
tanah, Pendekatan data pasar dengan metode perbandingan data
pasar dan/atau ekstraksi untuk penilaian tanah, kendaraan dan
Pendekatan Pendapatan dengan metode diskonto arus kas (Discounted
Cash Flow) untuk penilaian aset operasional berupa unit hotel yang
terdiri dari; Tanah, Bangunan Hotel dan bangunan fasilitas pendukung,
Sarana pelengkap, fixture dan furniture serta mesin dan peralatan.
Penilaian aset non operasional (aset investasi) berupa tanah kosong,
Penilai Properti menggunakan pendekatan data pasar dengan metode
perbandingan data pasar dan/atau ekstraksi untuk penilaian tanah
aset

non

operasional.

Penjelasan

mengenai

alasan

penggunaan pendekatan penilaian dijelaskan dalam Bab 4.
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pemilihan

Kesimpulan Nilai
Nilai Pasar / Market Value atas Objek Penilaian berupa beberapa Aset Operasional Hotel Eastparc
dan Fasilitas Pendukungnya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah:
Pendekatan Biaya (Cost Approach)
No.
1

Deskripsi Aset

Luas

Nilai Pasar

( m² )

( Rp,- )

LOKASI
Jl. Kapas No. 1, Dusun Ngentak RT. 003 RW. 001
Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Tanah

10.456

m²

Jumlah tanah

305.921.648.000
305.921.648.000

Bangunan
-

Bangunan Hotel Blok A dan Blok B

24.761

m²

259.742.890.000

-

Bangunan Hotel Blok C

511

m²

2.979.130.000

-

Bangunan Gym

48

m²

211.200.000

-

Bangunan Gudang Depan

52

m²

173.680.000

-

Bangunan Gudang Samping

21

m²

78.330.000

-

Bangunan Pos Jaga

21

m²

33.810.000

-

Bangunan Foodcourt

50

m²

87.500.000

-

Bangunan ATM

12

m²

25.080.000

-

Bangunan Toilet

8

m²

19.520.000

-

Bangunan Gudang Belakang

38

m²

66.880.000

25.522

m²

263.418.020.000

Jumlah bangunan-bangunan
Sarana pelengkap bangunan
-

Perkerasan Halaman (Paving Block)

-

Perkerasan halaman (Beton)

-

Perkerasan halaman (Keramik)

-

Pagar Halaman (Pasangan Bata Ringan)

-

Pagar Halaman (Besi)

-

Kolam Renang

-

Kanopi

-

Sambungan Listrik

-

Sambungan Telepon

Jumlah sarana pelengkap

3.256.550.000
Total
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572.596.218.000

No.
2

Deskripsi Aset

Luas

Nilai Pasar

( m² )

( Rp,- )

LOKASI
Jl. Kapas No 5
Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Bangunan
-

Bangunan Resto

1.012

m²

-

Bangunan Mushola

126

m²

-

Bangunan Pos Jaga

2

m²

1.140

m²

Jumlah bangunan-bangunan

4.331.600.000

Sarana pelengkap bangunan
-

Perkerasan Halaman (Paving Block)

-

Pagar Halaman (Pasangan Bata Ringan)

-

Kanopi

Jumlah sarana pelengkap

258.750.000
Total

3

4.590.350.000

Fixture, Furniture, Equipment and Machinery
Mesin dan Peralatan

1.842.000.000

Kendaraan Bermotor

1.479.100.000

Fixture & Furniture

14.431.000.000
Total

17.752.100.000

Indikasi Nilai Pasar

594.938.668.000

Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
No.
1

Nilai Pasar

Deskripsi Aset

( Rp,- )
793.451.000.000

EASTPARC HOTEL
Jl. Kapas No. 1, Dusun Ngentak RT. 003 RW. 001
Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Indikasi Nilai Pasar

793.451.000.000

Rekonsiliasi Nilai
Indication

Pendekatan

Weight

Value

Weighted Value
( Rp,- )

Pendekatan Biaya (Cost Approach)

594.938.668.000

43%

254.968.674.467

Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

793.451.000.000

57%

453.449.419.793

Indikasi Nilai Pasar

708.386.507.586

(Pembulatan)

708.386.500.000
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Nilai Pasar / Market Value atas Objek Penilaian berupa Aset Non Operasional berupa Aset Investasi
Hotel Eastparc pada tanggal 31 Desember 2018 adalah:
Pendekatan Pasar (Market Approach)
No.
DESKRIPSI ASET
1

LUAS

Nilai Pasar

(m²)

( Rp,- )

LOKASI
Jl. Kapas
Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanah
Total

1.779

m²

33.996.690.000
33.996.690.000

Nilai Pasar / Market Value atas Objek Penilaian berupa beberapa Aset Operasional Hotel Eastparc
dan fasilitas pendukungnya serta Aset Non Operasional berupa Aset Investasi pada tanggal 31
Desember 2018 adalah:

Rp. 742.383.190.000,(Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan
Puluh Ribu Rupiah)
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