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PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 1.282.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan 
saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 30% (tiga 
puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang 
ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus 
dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah Penawaran Umum 
secara keseluruhan adalah sebesar Rp448.700.000.000 (empat ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah).
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 110 tanggal 26 Nopember 2012, 
Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”) sebesar 5% (lima 
persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana atau sejumlah 64.100.000 (enam puluh 
empat juta seratus ribu) saham.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 67 tanggal 28 Januari 2013, 
Perseroan akan menerbitkan opsi saham untuk Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan 
Karyawan (Management and Employee Stock Option Program atau “MESOP”) sebanyak-banyaknya sebesar 2,5% (dua 
koma lima) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dilaksanakan. 
Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya 
dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 
Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN ATAS PENDAPATAN 
USAHA ENTITAS ANAK

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG 
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN 
SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN 
TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN 
DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI 
PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR 
DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

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

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

 PT MANDIRI SEKURITAS PT OSK NUSADANA SECURITIES INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Dhanawibawa Arthacemerlang, PT Jasa Utama Capital, PT Yulie Sekurindo Tbk, PT Buana Capital, PT Bumiputera 
Capital Indonesia, PT Bahana Securities, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Mega Capital Indonesia, PT Indomitra 
Securities, PT Danasakti Securities, PT Waterfront Securities Indonesia, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Woori Korindo 
Securities Indonesia, PT MNC Securities, PT HD Capital Tbk, PT BNI Securities, PT Evergreen Capital, PT Danpac 
Securities, PT Panin Sekuritas Tbk dan PT Panca Global Securities Tbk

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh  
(full commitment) terhadap Penawaran Umum.

PENCATATAN ATAS SAHAM - SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN PADA  
PT BURSA EFEK INDONESIA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2013

Tanggal Efektif 13 Mar 2013 Tanggal Distribusi Saham 22 Mar 2013
Masa Penawaran Umum 15, 18 dan 19 Mar 2013 Tanggal Pengembalian Uang Pesanan 22 Mar 2013
Tanggal Penjatahan 21 Mar 2013 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 25 Mar 2013

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

PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, 
SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk.



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran 
Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu disebut Badan Pengawas Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan surat No. 065/DMI/LO/XII/2012 tertanggal 26 Desember 
2012 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 
64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya berikut segala 
perubahannya (“UUPM”). 

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai 
dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat antara 
Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran 
Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada 
para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan 
No. IX.A.2.

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

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

PT Mandiri Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam 
Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun 
tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan 
hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV tentang 
Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan 
dapat dilihat pada Bab XV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/
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 MATERIAL YANG WAJIB 
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM 
DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian  : Berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan 
Penjaminan Emisi Efek  dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian 

Penjaminan Emisi Efek
  
Afiliasi	 : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 

UUPM, yaitu: 
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai 

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau 

komisaris dari pihak tersebut.
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) 

atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung 

maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh 
perusahaan tersebut;

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

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
  
BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Raya Saham Registra, 

berkedudukan di Jakarta sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh 
Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka 
Penawaran Umum.

  
Bapepam-LK : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

sebagamana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau 
para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

  
BEI : Berarti PT Bursa Efek Indonesia,suatu perusahaan terbatas yang 

didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Jakarta (atau pengganti atau penerus haknya), merupakan bursa 
efek	 sebagaimana	 didefinisikan	 dalam	 Pasal	 1	 angka	 4	 UUPM,	
dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

  
Bisnis Hospitality : Berarti bisnis berbasis keramah tamahan yang lebih mengandalkan 

pada pelayanan. Umumnya bisnis hospitality terkait dengan sektor 
pendukung pariwisata, diantaranya hotel, spa, resort, restoran, 
katering dan transportasi.

BNDCC : Berarti Bali Nusa Dua Convention Center, pusat konvensi milik 
Perseroan dan Entitas Anak yang terbesar pada saat Prospektus ini 
diterbitkan.

BOT : Berarti Perjanjian Build, Operate, Transfer.
  
B2B : Berarti business-to-business adalah sistem komunikasi bisnis antar 

pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan 
yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. 
Pertukaran informasi yang dilakukan antar pebisnis tersebut atas 
dasar kebutuhan dan kepercayaan. Model yang umum digunakan 
adalah peer-to-peer, dengan model ini antar pelaku bisnis lebih 
mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya
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B2C : Berarti business-to-consumer adalah sistem komunikasi bisnis antar 
pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu 
pada saat tertentu. Sifat dari bisnis tersebut adalah terbuka dan 
disebarkan secara umum Pelayanan yang diberikan berdasarkan 
permintaan. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui sebuah 
situs yang disediakan oleh penjual.

  
DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh 

BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam 
Perseroan.

  
Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran 

sesuai dengan ketentuan Peraturan No IX.A.2 angka 4 Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 
Mei 2009, yaitu:
a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:

i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan 
Pendaftaran diterima Bapepam-LK secara lengkap, yaitu telah 
mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan 
yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka 
Penawaran Umum dan peraturan terkait dengan Penawaran 
Umum; atau

ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir 
yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam-LK 
dipenuhi; atau

b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam-LK bahwa tidak ada 
lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang 
diperlukan.

  
Emisi Efek : Berarti suatu penawaran umum saham perdana oleh Perseroan 

yang dilakukan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat 
melalui Penawaran Umum.

  
Entitas Anak : Berarti perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya 

dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

ESA : Employee Stock Allocation atau penjatahan pasti bagi para karyawan 
Perseroan, tidak termasuk direktur, komisaris dan/atau pemegang 
saham utama Perseroan.

  
Harga Penawaran : Berarti harga atas setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran 

Umum yaitu Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah), yang telah 
dituangkan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

  
Hari Bursa : Berarti hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan 

efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur 
nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik 
Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu 
ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.

  
Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender 

gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur 
nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik 
Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu 
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari 
Kerja biasa.
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Hari Kerja : Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan 
Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia sebagai hari libur nasional.

Kemenkumham : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia (dahulu bernama Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia).

  
Kompas Gramedia : Berarti suatu kelompok usaha seluruh entitas dan badan usaha 

yang tergabung dalam kelompok usaha Kompas Gramedia beserta 
perusahaan	afiliasinya.	

KSEI : Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu 
lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek 
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.

Manajer Penjatahan : Pihak yang melaksanakan penjatahan sesuai dengan Peraturan 
No. IX.A.7, yang dalam Penawaran Umum Perdana ini dilakukan 
oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT OSK Nusadana 
Securities Indonesia.

  
Masa Penawaran Umum : Berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari 

kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan 
No. IX.A.2, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan 
Saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XIX mengenai 
Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.

  
Masyarakat : Berarti perorangan dan / atau badan, baik warga negara Indonesia / 

badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum 
asing baik yang bertempat tinggal / berkedudukan di Indonesia 
maupun yang bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri.  
     

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu 
dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik 
Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik 
Indonesia).   

     
MESOP : Management and Employee Stock Option Program atau penerbitan 

opsi bagi para manajemen dan karyawan Perseroan untuk membeli 
saham Perseroan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh Perseroan dan peraturan perundangan pasar modal yang 
berlaku.

  
MICE : Berarti Meeting, Incentive, Convention and Exhibition adalah 

kegiatan pariwisata yang meliputi usaha jasa konvensi, perjalanan 
insentif dan pameran.  

     
m2 : Berarti meter persegi, merupakan satuan luas berukuran panjang  

1 meter dan lebar 1 meter.  
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OJK : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen 
dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, 
tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan 
dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, 
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan 
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 
tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari 
Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.

  
Penawaran Umum  : Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan kepada 

Masyarakat sesuai dengan ketentuan UUPM dan ketentuan lain 
yang berlaku.  

     
Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih 

dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, 
sebagaimana dimaksud dalam UUPM.  

     
Penjamin Emisi Efek : Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk 

melakukan Penawaran Umum Saham atas nama Perseroan dan 
melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan 
berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek.  

     
Penjamin Pelaksana Emisi  : Berarti pihak-pihak yang akan bertanggung jawab atas 
Efek  penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti 

PT Mandiri Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia, 
perseroan-perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan 
hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, 
sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek.  

     
Perjanjian Penjaminan  : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum 
Emisi Efek  Perseroan No. 153 tanggal 26 Desember 2012 , yang dibuat di 

hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut segala 
perubahannya dari waktu ke waktu, oleh dan antara pihak Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan 
sehubungan dengan Penawaran Umum.  

     
Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua 

Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 
tentang	 Transaksi	 Afiliasi	 dan	 Benturan	 Kepentingan	 Transaksi	
Tertentu. 

     
Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran dari Keputusan 

Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 
2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 
Utama. 

     
Peraturan No. IX.I.5 : Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Lampiran dari Keputusan Ketua 

Bapepam No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 
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Peraturan No. IX.I.7 : Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7 Lampiran dari Keputusan Ketua 
Bapepam-LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit 
Audit Internal.  

     
Peraturan No. X.K.4 : Peraturan Bapepam No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi 
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 

     
Perseroan : Berarti PT Dyandra Media International Tbk.
  
Perusahaan Asosiasi : Berarti suatu perusahaan di mana salah satu Entitas Anak memiliki 

secara langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor 
dalam perusahaan tersebut yang jumlah kepemilikan sahamnya 
antara 20% hingga 50%, sehingga penyertaan saham tersebut 
dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) 
yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan 
keuangan Perseroan.  

     
Prinsip Akuntansi : Berarti prinsip yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 
 

     
Prospektus : Berarti informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum 

dengan tujuan agar pihak lain membeli saham, kecuali informasi 
yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan 
sebagai prospektus.  

     
RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para 

pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT serta 
UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.  

     
Rpatau Rupiah : Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
  
Sisminbakum : Sistem Administrasi Badan Hukum.  
     
Tanggal Penjatahan :  Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan 

saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 
berakhirnya Masa Penawaran Umum.

  
USD : Berarti Dolar Amerika Serikat.  
     
UUPM : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 beserta 
peraturan-peraturan pelaksanaannya.

  
UUPT : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 

tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat 
dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya 
berikut segala perubahannya.  
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SINGKATAN NAMA-NAMA PERUSAHAAN

AA : PT Andalusia Andrawina 
AIM : PT Amaris International Manajemen
CIP : PT Central Indah Palace
DA : PT Dyandra Amaradana
DC : PT Dyandra Communication
DGU : PT Dyamall Graha Utama
DKI : PT Dyandra Konvensi Internasional
DMD : PT Debindo Mitra Dyantama
DMT : PT Debindo Mitra Tama
DP : PT Dyandra Promosindo
FCQ : PT Fasen Creative Quality
GAB : PT Graha Amaradana Benoa
GBU : PT Graha Bersama Utama
GWS : PT Graha Wita Santika
GGU : PT Goldwin Graha Utama
GM ; PT Grha Mahaatman
GMI : PT Griya Multi Investama
GMU : PT Graha Multi Utama
GNK ; PT Griya Nusa Kencana
GSU : PT Graha Sahari Utama
GTU : PT Graha Satrio Utama
IBK : PT Idea Besar Komunika
IIE : PT Indonesia International Expo
KCL : PT Kalyana Cullinario
KDU : PT Kerabat Dyan Utama
MAIE : PT Makassar International Expo
MIE : PT Medialand International Exhibition
NDI : PT Nusa Dua Indonesia
SDA : PT Sinar Dyandra Abadi
SDM : PT Santika Dyandra Manajemen
SDP : PT Samudra Dyan Praga
SGU : PT Sima Graha Utama
SMS : PT Santika Mitra Samaya
VIS : PT Visicita Imaji Semesta
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi 
Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan 
keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan 
keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. 
Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar 
Akuntansi keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam 
Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, 
jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam 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. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan 
dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta No. 72, tanggal 24 Juli 2007, dibuat di hadapan  
Ny. Retno Handayani Rahayu, S.H., pengganti dari Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta. 
Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-09285 HT.01.01-TH.2007 tanggal 23 Agustus 2007 
dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.74.56992 di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 2451/BH.09.05/IX/2007 tanggal 12 September 2007.

Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar 
Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam 
Akta No. 110 tanggal 26 Nopember 2012, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, 
yang isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) perubahan 
status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/
Publik, (ii) perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan 
(iii) pengubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham 
Perseroan dan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua 
Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok 
Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan 
Publik. Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah: (i) memperoleh persetujuan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60523.
AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai 
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dengan No. AHU-0102653.
AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam database 
Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-42485 tanggal 29 Nopember 
2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-010347.AH.01.09.
Tahun 2012 tanggal 29 Nopember 2012 (“Akta No. 110/2012”).

Riwayat perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap disampaikan pada Bab VIII Keterangan 
Tentang Perseroan dan Entitas Anak sub-bab Riwayat Singkat Perseroan. 
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2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha 
dalam bidang jasa, pembangunan dan perdagangan. Perseroan membagi kegiatan usahanya dalam 4 
(empat) bidang usaha yaitu (i) penyelenggaraan pameran dan acara, (ii) pusat konvensi dan eksibisi, 
(iii) perhotelan dan (iv) penunjang penyelenggaraan pameran dan acara yang menyediakan berbagai 
jasa yang berkaitan erat dengan industri MICE di Indonesia antara lain jasa promosi, penyelenggaraan 
pameran,	 pengembangan	 konsep,	 desain	 konstruksi,	 desain	 interior,	 desain	 grafis	 dan	 peragaan,	
pembangunan stan, menyewakan dan mempersiapkan tenda Roder dan desain pengaturan lampu 
(lighting).

Entitas Anak Perseroan bergerak dibidang usaha penyelenggaraan dan usaha penunjang pameran atau 
acara, yang terintegrasi dan terpadu, yang meliputi penyelenggaraan pameran B2C, konvensi, seminar, 
berbagai aktivasi merek, peluncuran produk, rapat tahunan, pertemuan juga pertunjukan musik atau 
konser musik dan dibidang properti yaitu di perhotelan dan pusat konvensi atau pameran.

Secara historis, kegiatan usaha Perseroan terpusat di sekitar penyelenggaraan pameran dan acara 
serta penunjang acara, terutama acara pameran perdagangan B2C dalam berbagai sektor usaha baik 
domestik maupun internasional untuk memperkenalkan atau menjual produk-produk kepada konsumen 
ritel. Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut, pada bulan Desember 2011, Perseroan melakukan 
restrukturisasi kepemilikan saham dengan lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada dua jenis 
kegiatan usaha utama yaitu (a) penyelenggaraan pameran dan acara, serta (b) properti. Kedua kegiatan 
usaha tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam empat segmen usaha Perseroan yang dijalankan 
oleh masing-masing Entitas Anak Perseroan yakni (1) penyelenggaraan pameran dan acara, (2) usaha 
penunjang acara, (3) gedung konvensi dan (4) perhotelan.

Dengan adanya sinergi atas keempat bidang diatas dan sebagai bagian strategis dari Kompas 
Gramedia, salah satu kelompok usaha bisnis media di Indonesia, menjadikan dasar yang kokoh untuk 
bisnis MICE dan perhotelan Perseroan yang terintegrasi serta menjadi kunci untuk kesinambungan 
usaha Perseroan dimasa mendatang.

3. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana termaktub 
dalam Akta No. 38, tanggal 12 Desember 2011, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan 
yang dinyatakan kembali dalam Akta No. 110/2012, adalah sebagai berikut :

No. Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor: 
1. Jakob Oetama 899.344.497 89.934.449.700 30,069
2. Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum 449.667.274 44.966.727.400 15,034
3. Danny Budiharto 449.667.274 44.966.727.400 15,034
4. PT Teletransmedia 382.775.891 38.277.589.100 12,798
5. PT Graha Utama Investama 251.440.453 25.144.045.300 8,407
6. PT Mondial Investama Indonesia 225.104.964 22.510.496.400 7,526
7. Budi Yanto Lusli 216.811.551 21.681.155.100 7,249
8. PT Graha Wita Santika 116.152.375 11.615.237.500 3,883
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 2.990.964.279 299.096.427.900 100,000
Saham dalam Portepel 7.009.035.721 700.903.572.100  
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4. PENAWARAN UMUM 

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perseroan :
1.  Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sejumlah 1.282.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh 

dua juta) saham baru
2.  Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3.  Harga Penawaran  :  Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus  

dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS
4.  Nilai Penawaran Umum :  Sebesar Rp448.700.000.000 (empat ratus empat puluh delapan  

miliar tujuh ratus juta Rupiah)
5.  Tanggal Penawaran Umum :  15, 18 dan 19 Maret 2013
6. Tanggal Pencatatan di BEI : 25 Maret 2013

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka 
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum 
secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum 
Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal
(Rp) (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal

(Rp) (%)
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,000 10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor: 

Jakob Oetama 899.344.497 89.934.449.700 30,069 899.344.497 89.934.449.700 21,047
Rina Reina Andayani Hidayah Radi-
nal Maksum 449.667.274 44.966.727.400 15,034 449.667.274 44.966.727.400 10,524
Danny Budiharto 449.667.274 44.966.727.400 15,034 449.667.274 44.966.727.400 10,524
PT Teletransmedia 382.775.891 38.277.589.100 12,798 382.775.891 38.277.589.100 8,958
PT Graha Utama Investama 251.440.453 25.144.045.300 8,407 251.440.453 25.144.045.300 5,884
PT Mondial Investama Indonesia 225.104.964 22.510.496.400 7,526 225.104.964 22.510.496.400 5,268
Budi Yanto Lusli 216.811.551 21.681.155.100 7,249 216.811.551 21.681.155.100 5,074
PT Graha Wita Santika 116.152.375 11.615.237.500 3,883 116.152.375 11.615.237.500 2,718
Masyarakat - - - 1.282.000.000 128.200.000.000 30,003

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor 2.990.964.279 299.096.427.900 100,000 4.272.964.279 427.296.427.900 100,000
Jumlah Saham dalam Portepel 7.009.035.721 700.903.572.100 5.727.035.721 572.703.572.100

5. PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (ESA)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 110 tanggal 26 
Nopember 2012, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham 
Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebesar 5% (lima 
persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 64.100.000 (enam 
puluh juta seratus ribu) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan 
Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat. 



12

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan 
diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal 
saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma 
menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum 
Pelaksanaan Program ESA

Setelah Penawaran Umum dan Setelah 
Pelaksanaan Program ESA

Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal
(Rp) (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal

(Rp) (%)

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,000 10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor: 

Jakob Oetama 899.344.497 89.934.449.700 30,069 899.344.497 89.934.449.700 21,047
Rina Reina Andayani Hidayah 
Radinal Maksum 449.667.274 44.966.727.400 15,034 449.667.274 44.966.727.400 10,524
Danny Budiharto 449.667.274 44.966.727.400 15,034 449.667.274 44.966.727.400 10,524
PT Teletransmedia 382.775.891 38.277.589.100 12,798 382.775.891 38.277.589.100 8,958
PT Graha Utama Investama 251.440.453 25.144.045.300 8,407 251.440.453 25.144.045.300 5,884
PT Mondial Investama Indonesia 225.104.964 22.510.496.400 7,526 225.104.964 22.510.496.400 5,268
Budi Yanto Lusli 216.811.551 21.681.155.100 7,249 216.811.551 21.681.155.100 5,074
PT Graha Wita Santika 116.152.375 11.615.237.500 3,883 116.152.375 11.615.237.500 2,718
Masyarakat - - - 1.217.900.000 121.790.000.000 28,503
Karyawan melalui Program ESA - - - 64.100.000 6.410.000.000 1,500

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor 2.990.964.279 299.096.427.900 100,000 4.272.964.279 427.296.427.900 100,000
Jumlah Saham dalam Portepel 7.009.035.721 700.903.572.100 5.727.035.721 572.703.572.100

6. PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN PEGAWAI (MESOP)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 67 tanggal 28 Januari 
2013, yang dibuat dihadapan Yulia S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham telah menyetujui 
rencana Program MESOP. Hak opsi dalam program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham 
baru Perseroan sebanyak-banyaknya 106.824.000 (seratus enam juta delapan ratus dua puluh 
sembilan ribu juta)  lembar saham atau sebanyak-banyaknya 2,5% (dua koma lima persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dilaksanakan.

Hak opsi diterbitkan dalam masa laku (Option Life) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 
penerbitannya dan akan dikenakan masa tunggu (Vesting Period) ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung 
sejak penerbitan hak opsi.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program ESA dan MESOP 
dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham

Setelah Penawaran Umum dan Setelah 
Pelaksanaan Program ESA

Setelah Penawaran Umum, Setelah 
Pelaksanaan Program ESA, dan Setelah 

Pelaksanaan Program MESOP
Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal
(Rp) (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal

(Rp) (%)
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,000 10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor: 

Jakob Oetama 899.344.497 89.934.449.700 21,047 899.344.497 89.934.449.700 20,534
Rina Reina Andayani Hidayah 
Radinal Maksum 449.667.274 44.966.727.400 10,524 449.667.274 44.966.727.400 10,267

Danny Budiharto 449.667.274 44.966.727.400 10,524 449.667.274 44.966.727.400 10,267
PT Teletransmedia 382.775.891 38.277.589.100 8,958 382.775.891 38.277.589.100 8,740
PT Graha Utama Investama 251.440.453 25.144.045.300 5,884 251.440.453 25.144.045.300 5,741
PT Mondial Investama Indonesia 225.104.964 22.510.496.400 5,268 225.104.964 22.510.496.400 5,140
Budi Yanto Lusli 216.811.551 21.681.155.100 5,074 216.811.551 21.681.155.100 4,950
PT Graha Wita Santika 116.152.375 11.615.237.500 2,718 116.152.375 11.615.237.500 2,652
Masyarakat 1.217.900.000 121.790.000.000 28,503 1.217.900.000 121.790.000.000 27,807
Karyawan melalui Program ESA 64.100.000 6.410.000.000 1,500 64.100.000 6.410.000. 000 1,463
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Pemegang Saham

Setelah Penawaran Umum dan Setelah 
Pelaksanaan Program ESA

Setelah Penawaran Umum, Setelah 
Pelaksanaan Program ESA, dan Setelah 

Pelaksanaan Program MESOP
Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal
(Rp) (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal

(Rp) (%)
Manajemen dan Karyawan melalui 
Program MESOP - - - 106.824.000 10.682.400.000 2,439

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor 4.272.964.279 427.296.427.900 100,000 4.379.788.279 437.978.827.900 100,000

Jumlah Saham dalam Portepel 5.727.035.721 572.703.572.100 5.620.211.721 562.021.172.100

Mekanisme pelaksanaan MESOP akan sesuai dengan peraturan BEI No.1-A yang akan dilakukan 
kemudian. Penanggung jawab program MESOP adalah Direksi dibawah pengawasan Komisaris dan 
akan dilaporkan dalam RUPS.

7. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 
PERDANA SAHAM

1. Sekitar 54% akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk peningkatan penyertaan 
modal pada Entitas Anak.

2. Sekitar 42% akan digunakan untuk melunasi hutang Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk 
yang merupakan pokok pinjaman bank sehubungan dengan pembiayaan proyek-proyek yang 
sudah dilaksanakan Perseroan.

3. Sekitar 4% akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.
 

Rencana penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Rencana 
Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
 
8. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2012,  
31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak diaudit), dan tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007. Laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 dan untuk sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton 
International Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai 
penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis”, 
melalui laporannya tertanggal 30 November 2012 yang telah diterbitkan kembali dalam laporannya 
tertanggal 25 Januari 2013 dan 12 Februari 2013. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 22 September 2011. Laporan Keuangan konsolidasian 
Perseroan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 28 Juli 2008.
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Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2010 2009 2008 2007
Total  Aset 1.394.347 1.055.684 215.973 192.318 205.019 219.546
Total Liabilitas 881.576 687.390 195.487 176.237 190.891 206.522
Total Ekuitas 512.771 368.294 20.486 16.081 14.128 13.024 

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2011 2010 2009 2008 2007
Pendapatan Neto 413.198 270.490 368.450 297.708 199.471 244.345 173.405
Beban Usaha 123.916 60.308 99.421 79.380 60.203 65.983 46.218
Total Pendapatan komprehensif tahun 
berjalan 36.473 27.055 14.422 8.182 3.390 5.399 7.519

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar 
Data Keuangan Penting dalam Prospektus Awal ini.

9. RISIKO USAHA

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi 
Perseroan dan Entitas Anak. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah 
disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama 
Perseroan.

A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko ketergantungan atas pendapatan usaha Entitas Anak

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Perseroan tidak mampu memperoleh atau mempertahankan ijin-ijin atas properti Perseroan 
dan Entitas Anak

2. Risiko ketergantungan pada Perjanjian Build, Operate, Transfer (“BOT”)
3. Risiko yang berkaitan dengan likuiditas asset-aset berupa properti
4. Risiko pembangunan dan pengembangan hotel dan pusat konvensi baru sehubungan dengan 

peningkatan jumlah pameran atau acara yang diselenggarakan
5. Risiko ketergantungan terhadap pengelola atau operator
6. Risiko ketergantungan terhadap kontraktor
7. Risiko ketergantungan Perseroan pada kontrak kerjasama untuk beberapa pameran ternama
8. Risiko persaingan usaha
9. Risiko model bisnis baru
10. Risiko pendanaan
11. Risiko kebakaran, kecelakaan atau bencana lainnya
12. Risiko benturan kepentingan

C. RISIKO-RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI DALAM SAHAM-SAHAM 
PERSEROAN

1. Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Ini
2.	 Harga	Saham	Yang	Ditawarkan	dapat	berfluktuasi
3. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan 

investor
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4. Kemungkinan dilusi atas kepemilikan saham para pemegang saham apabila mereka tidak 
berpartisipasi dalam rangka penawaran umum terbatas yang dilakukan oleh Perseroan di masa 
mendatang

5. Perseroan menghadapi kemungkinan tidak dapat membayar dividen
  
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang sedang dihadapi oleh 
Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus dan disusun 
berdasarkan bobot risiko, yang dimulai dari risiko utama Perseroan, dari masing-masing risiko terhadap 
kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

Secara lebih terinci, masing-masing risiko tersebut dibahas dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha.

10. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Keunggulan kompetitif Perseroan yang utama adalah sebagai berikut: 
•	 Penyelenggara	pameran	dan	acara	terbesar	di	Indonesia
•	 Memiliki	 posisi	 yang	 baik	 untuk	memanfaatkan	 perkiraan	 pertumbuhan	 dalam	 industri	MICE di 

Indonesia.
•	 Memiliki	reputasi	yang	baik	dan	merek/nama	dagang	pameran	dan	hotel	yang	telah	dikenal	
•	 Penyelenggara	dan	penyedia	jasa	penunjang	untuk	pameran	dan	acara	secara	terintegrasi
•	 Hubungan	yang	kuat	dengan	asosiasi-asosiasi	dagang	dan	peserta	pameran
•	 Portofolio	pameran	yang	terdiversifikasi	dan	seimbang	
•	 Dukungan	pemegang	saham	yang	kuat	dengan	tim	manajemen	yang	berpengalaman

11. STRATEGI USAHA

Strategi usaha Perseroan yang utama adalah sebagai berikut: 
•	 Mengoptimalkan	jasa	dan	operasional	pameran	dan	acaranya
•	 Mengembangkan	portofolio	pamerannya	melalui	perpaduan	antara	memperkenalkan	hal-hal	baru	

dan hubungan kemitraan strategis
•	 Memperkuat	dan	mengembangkan	kepemimpinan	dalam	pasar	dan	reputasi	merek	yang	ada	di	

dalam Indonesia dan membangun reputasi merek secara internasional 
•	 Memberikan pertumbuhan yang menguntungkan dan teratur
•	 Melakukan	pengembangan	atau	akuisisi	atas	hotel-hotel	yang	melengkapi	model	usaha	Perseroan	

dan Entitas Anak

12. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

Dibawah ini adalah Entitas Anak dengan kepemilikan langsung Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No. Nama 
Perusahaan

Kepemilikan Perseroan 
(Langsung)

Tahun 
Penyertaan

Kegiatan Usaha Status 
Operasional

1 DP 99,002% 2007 Jasa penyelenggara acara Beroperasi
2 GMU 99,924% 2011 Jasa Perhotelan Beroperasi
3 NDI 99,992% 2009 Eksibisi Beroperasi
4 DGU 99,986% 2005 Jasa penunjang acara Beroperasi
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Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak tidak langsung sebagai berikut:

Nama Perusahaan
Kepemilikan 

Tidak Langsung 
Perseroan

Kepemilikan 
Langsung 

Entitas Anak

Tahun 
Pernyataan

Tahun 
Operasional Kegiatan Usaha Utama

Melalui DP
DMD 50,490% 51,049% 2009 2009 Jasa penyelenggaraan acara
KDU 74,250% 74,998% 2006 2006 Jasa penyelenggaraan acara
DC 97,020% 98,000% 2005 2005 Jasa penyelenggaraan acara
DKI 98,050% 99,040% 2012 2012 Jasa penyelenggaraan acara
VIS 50,490% 51,000% 2012 1998 Jasa penyelenggaraan acara
FCQ 50,490% 51,000% 2012 2007 Jasa penyelenggaraan acara
DA 50,491% 51,000% 2013 - Jasa impresariat
Melalui DMD*
DMT 45,441% 89,974% 2010 2010 Jasa penyelenggaraan acara
Melalui VIS**
KCL 40,028% 80,087% 2012 2011 Restoran
IBK 49,460% 99,950% 2012 2002 Jasa penyelenggaraan acara
Melalui GMU
GGU 50,959% 51,000% 2011 - Jasa perhotelan
GTU 59,952% 60,000% 2010 - Jasa perhotelan
GNK 89,928% 90,000% 2010 2012 Jasa perhotelan
GSU 29,976% - 2010 2011 Jasa perhotelan
GMI 99,910% 99,991% 2011 - Jasa perhotelan
GM 59,954% 60,000% 2009 2010 Jasa perhotelan
AA 50,959% 51,000% 2012 - Jasa perhotelan
SGU 49,960% 50,000% 2011 - Jasa perhotelan
GBU 98,921% 99,000% 2012 2011 Jasa perhotelan
Melalui GBU***
GAB 69,195% 70,000% 2012 - Jasa perhotelan
Entitas Anak Tidak Langsung melalui NDI
MAIE 50,995% 51,000% 2011 - Konvensi dan Eksibisi
Entitas Anak tidak Langsung melalui DGU
SDP 54,989% 54,997% 2011 2005 Jasa penunjang acara
SDA 74,985% 75,000% 2012 2012 Jasa penunjang acara

*Kepemilikan langsung oleh DMD
**Kepemilikan langsung oleh VIS
***Kepemilikan langsung oleh GBU

Perseoran dan/atau Entitas Anak juga memiliki penyertaan saham pada Perusahaan Asosiasi sebagai 
berikut:

Nama Perusahaan
Kepemilikan 

Tidak Langsung 
Perseroan

Kepemilikan 
Langsung 

Entitas Anak

Tahun 
Pernyataan

Tahun 
Operasional Kegiatan Usaha Utama

Melalui GMU
GSU 29,977% 30,000% 2009 2011 Jasa perhotelan
CIP 24,981% 25,000% 2011 2011 Jasa perhotelan
Melalui NDI
MIE 19.998% 20,000% 2011 2011 Jasa pembangunan
Melalui MIE
SDM 10.199% 25,000% 2012 2012 Jasa pengelolaan hotel
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13. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada 
pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 40% (empat puluh persen) 
dari laba bersih konsolidasi Perseroan sejak tahun buku 2013.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi 
Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas tergantung pada laba, kondisi keuangan, likuiditas, 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh 
Direksi Perseroan setelah memperoleh persetujuan RUPS Tahunan.



Halaman ini sengaja dikosongkan
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I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 1.282.000.000 (satu miliar dua ratus 
delapan puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal 
Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga 
Penawaran Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat 
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai saham yang ditawarkan dalam 
Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp448.700.000.000 (empat ratus empat puluh 
delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan 
sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor 
penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran 
Umum ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk
Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang jasa, pembangunan dan perdagangan

Kantor Pusat
The City Tower Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin 81,

Jakarta Pusat 10310,Indonesia
Telepon : +62 21 3199 6077
Faksimili: +62 21 3199 6227

Website: www.dyandramedia.com
Email : corsec@dyandramedia.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN ATAS 
PENDAPATAN USAHA ENTITAS ANAK. 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 MECATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA 
SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID 
KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU 
BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR 
SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH 
PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN 
AKAN TERJAGA.
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Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan 
adalah berdasarkan Akta No. 38 tanggal 12 Desember 2011, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di 
Jakarta Selatan yang dinyatakan kembali dalam Akta No. 110/2012, adalah sebagai berikut:

No. Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal(Rp) (%)
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor: 
1. Jakob Oetama 899.344.497 89.934.449.700 30,069
2. Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum 449.667.274 44.966.727.400 15,034
3. Danny Budiharto 449.667.274 44.966.727.400 15,034
4. PT Teletransmedia 382.775.891 38.277.589.100 12,798
5. PT Graha Utama Investama 251.440.453 25.144.045.300 8,407
6. PT Mondial Investama Indonesia 225.104.964 22.510.496.400 7,526
7. Budi Yanto Lusli 216.811.551 21.681.155.100 7,249
8. PT Graha Wita Santika 116.152.375 11.615.237.500 3,883
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 2.990.964.279 299.096.427.900 100,00
Saham dalam Portepel 7.009.035.721 700.903.572.100  

1. Penawaran Umum Perdana

Dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-48/D.04/2013 tanggal 13 Maret 2013, 
Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini telah 
menjadi efektif. Jumlah saham yang ditawarkan adalah sejumlah 1.282.000.000 (satu miliar dua ratus 
delapan puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai 
nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 
modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka 
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum 
secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum 
Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal
(Rp) (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal

(Rp) (%)

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,000 10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor: 

Jakob Oetama 899.344.497 89.934.449.700 30,069 899.344.497 89.934.449.700 21,047
Rina Reina Andayani Hidayah 
Radinal Maksum 449.667.274 44.966.727.400 15,034 449.667.274 44.966.727.400 10,524
Danny Budiharto 449.667.274 44.966.727.400 15,034 449.667.274 44.966.727.400 10,524
PT Teletransmedia 382.775.891 38.277.589.100 12,798 382.775.891 38.277.589.100 8,958
PT Graha Utama Investama 251.440.453 25.144.045.300 8,407 251.440.453 25.144.045.300 5,884
PT Mondial Investama Indonesia 225.104.964 22.510.496.400 7,526 225.104.964 22.510.496.400 5,268
Budi Yanto Lusli 216.811.551 21.681.155.100 7,249 216.811.551 21.681.155.100 5,074
PT Graha Wita Santika 116.152.375 11.615.237.500 3,883 116.152.375 11.615.237.500 2,718
Masyarakat - - - 1.282.000.000 128.200.000.000 30,003

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor 2.990.964.279 299.096.427.900 100,000 4.272.964.279 427.296.427.900
Jumlah Saham dalam Portepel 7.009.035.721 700.903.572.100 5.727.035.721 572.703.572.100
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PROGRAM ALOKASI SAHAM PEGAWAI (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION / ESA)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 110 tanggal  
26 Nopember 2012, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang 
saham Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebesar 5% 
(lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 64.100.000 
(enam puluh empat juta seratus ribu) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh 
karyawan Perseroan dan Entitas Anak, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat. 

Program ESA diperuntukkan kepada karyawan Perseroan dan Entitas Anak dan tidak diperuntukkan 
bagi direksi, komisaris dan pemegang saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti 
ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek 
dalam Penawaran Umum. 

Program alokasi saham pegawai (ESA) ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan 
bagian dari Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada pegawai Perseroan atau Entitas Anak yang 
telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa direktur dan komisaris Perseroan 
dan Entitas Anak tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA.

Tujuan pelaksanaan program ESA adalah:
• Retensi

Mempertahankan pegawai yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka 
memiliki penyertaan modal.

• Motivasi dan Kinerja
Ekuitas hanya akan bernilai jika kinerja Perseroan membuatnya bernilai. Oleh karena itu, pegawai 
yang memiliki kepentingan modal signifikan dalam Perseroannya akan memiliki motivasi yang kuat 
untuk mencurahkan karya terbaiknya dan memaksimalkan kinerja Perseroan dan nilai saham. 

• Pengembangan Budaya Kelompok
Dengan dilibatkannya pegawai dalam program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan 
kerja tim, dimana seluruh pegawai bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan. 
Pegawai akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan Perseroan dan mulai memikirkan dan 
bertindak seperti seorang pemilik.

Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk saham untuk program ESA ini terdiri dari:
a. Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai Penghargaan; dan
b. Saham Jatah Pasti yaitu jumlah total saham untuk program ESA dikurangi jumlah saham untuk 

Saham Penghargaan.

Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk perhitungan program ESA (alokasi Saham 
Penghargaan dan Saham Jatah Pasti) adalah Besaran Gaji Pokok, Peringkat Jabatan, Prestasi Kerja 
dan Masa Kerja pegawai

Syarat Kepesertaan

Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk 
menjadi pengelola ESA. Jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang berhak mengikuti program 
ESA adalah sekitar 277 orang.

Pegawai yang dapat diikut-sertakan dalam program ESA adalah pegawai yang memenuhi persyaratan 
kepesertaan sebagai berikut:
• Berstatus pegawai tetap dan masih aktif bekerja pada tanggal 31 Desember 2012.
• Memenuhi tingkat pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan standar penilaian kinerja yang 

ditetapkan oleh Perseroan dan Entitas Anak.
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• Memiliki masa kerja minimum 3 (tiga) tahun pada saat program ESA dilaksanakan.
• Tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi program ESA.

Ketentuan pelaksanaan program ESA

Saham penghargaan dan saham jatah pasti berikut adalah merupakan saham penjatahan pasti. Alokasi 
saham penghargaan dan saham jatah pasti masing-masing adalah sejumlah 17.200.000 lembar dan 
46.900.000 lembar.

Saham Penghargaan

• Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai 
peserta program ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing masing peserta.

• Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan penilaian kinerja tertentu, gaji 
pegawai, peringkat jabatan dan masa kerja peserta.

• Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 24 (dua puluh empat) bulan.
• Selama masa lock-up, bilamana pegawai mengundurkan diri, diberhentikan atau terlibat perkara 

kriminal, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur. Demikian halnya jika pegawai peserta 
program ESA menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri.

• Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan.
• Apabila terdapat porsi saham dalam program ESA yang tidak teralokasikan karena hak dari pegawai 

telah gugur maka Perseroan berhak menentukan peserta program ESA yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana disebutkan diatas sebagai pengganti penerima hak pegawai yang telah gugur.

Saham Jatah Pasti

• Saham Jatah Pasti diberikan kepada seluruh peserta program ESA yang memenuhi persyaratan 
atas nama masing-masing peserta

• Perhitungan pengalokasian dan penjatahan saham jatah pasti berdasarkan gaji pegawai, peringkat 
jabatan dan masa kerja pegawai peserta.

• Saham Jatah Pasti memiliki lock-up period selama 3 (tiga) bulan.
• Saham Jatah Pasti yang dibeli akan dibayar sepenuhnya oleh peserta program ESA.
• Apabila terdapat sisa alokasi jatah Saham Jatah Pasti yang disebabkan saham tidak dibeli oleh 

peserta, maka kelebihan saham yang tidak dibeli oleh pegawai akan dijual ke masyarakat.

Tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada pegawai yang menerima saham dari program ESA.

Tata cara pembagian penjatahan saham

• Pembagian penjatahan Saham Penghargaan diberikan Perseroan kepada pegawai  yang telah 
memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.

• Dasar alokasi penjatahan Saham Penghargaan kepada masing-masing pegawai meliputi besaran 
gaji pokok, peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja pegawai.

• Pegawai yang berminat untuk menjadi peserta dalam program ESA agar melaksanakan ketentuan 
dibawah ini:
- Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan 

peraturan pasar modal Indonesia.
- Melakukan pendaftaran sebagai peminat saham ESA melalui bagian SDM masing-masing Unit  

Kerja  ditempat pegawai peserta ditugaskan Perseroan dan Entitas Anak.
• Bagian SDM Unit Kerja masing-masing Entitas Anak mendata, merekapitulasi dan melaporkan 

pegawai peserta peminat saham ESA kepada SDM Perseroan Kantor Pusat.
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Prosedur Pelaksanaan Program ESA

Prosedur yang dapat dilakukan oleh pegawai untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah 
sebagai berikut:
• Untuk Saham Penghargaan, peserta program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan 

secara cuma-cuma pada tanggal penjatahan saham untuk Penawaran Umum Perdana Saham 
Perseroan. Peserta program akan memperoleh Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham.

• Untuk Saham Jatah Pasti, peserta program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan 
jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan Saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya 
sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama peserta. Pada saat pemesanan Saham Jatah 
Pasti tersebut peserta wajib menyediakan dana pembayaran secara penuh sesuai dengan jumlah 
yang dipesan. Pada tanggal penjatahan saham, peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan 
Saham atas Saham Jatah Pasti yang dipesan melalui program ESA.

Peserta program ESA harus menyerahkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham pada hari pertama 
Penawaran Umum.

Aspek Perpajakan Program ESA

Untuk program ESA, peserta program ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang 
berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta program ESA menerima saham. Pajak penghasilan 
tersebut akan dibebankan kepada Perseroan.

Setelah periode lock-up berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham 
melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-
masing peserta program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan 
sebagai berikut:
• Untuk pelaksanaan penjualan melalui  bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang 

besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
• Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan 

dari capital gain yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif 
yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan 
diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal 
saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma 
menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum 
Pelaksanaan Program ESA

Setelah Penawaran Umum dan Setelah 
Pelaksanaan Program ESA

Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal
(Rp) (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal

(Rp) (%)

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,000 10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor: 

Jakob Oetama 899.344.497 89.934.449.700 30,069 899.344.497 89.934.449.700 21,047
Rina Reina Andayani Hidayah 
Radinal Maksum 449.667.274 44.966.727.400 15,034 449.667.274 44.966.727.400 10,524
Danny Budiharto 449.667.274 44.966.727.400 15,034 449.667.274 44.966.727.400 10,524
PT Teletransmedia 382.775.891 38.277.589.100 12,798 382.775.891 38.277.589.100 8,958
PT Graha Utama Investama 251.440.453 25.144.045.300 8,407 251.440.453 25.144.045.300 5,884
PT Mondial Investama Indonesia 225.104.964 22.510.496.400 7,526 225.104.964 22.510.496.400 5,268
Budi Yanto Lusli 216.811.551 21.681.155.100 7,249 216.811.551 21.681.155.100 5,074
PT Graha Wita Santika 116.152.375 11.615.237.500 3,883 116.152.375 11.615.237.500 2,718
Masyarakat - - - 1.217.900.000 121.790.000.000 28,503
Karyawan melalui Program ESA - - - 64.100.000 6.410.000.000 1,500

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor 2.990.964.279 299.096.427.900 100,000 4.272.964.279 427.296.427.900 100,000
Jumlah Saham dalam Portepel 7.009.035.721 700.903.572.100 5.727.035.721 572.703.572.100
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PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN PEGAWAI (MESOP)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 67 tanggal 28 Januari 
2013, yang dibuat dihadapan Yulia S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham telah menyutujui 
rencana Program MESOP. Hak opsi dalam program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham 
baru Perseroan sebanyak-banyaknya 106.824.000 (seratus enam juta delapan ratus dua puluh 
sembilan ribu juta)  lembar saham atau sebanyak-banyaknya 2,5% (dua koma lima persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dilaksanakan.
Program MESOP adalah pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli 
saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Perseroan berencana untuk menjalankan 
program pemberian opsi pembelian saham kepada karyawan dan manajemen atau MESOP setelah 
dilaksanakan Penawaran Umum Perdana. Program tersebut dilaksanakan dengan tujuan sebagai 
berikut :
a. Memberikan kesempatan kepada karyawan dan manajemen untuk ikut memiliki perusahaan 

melalui kepemilikan saham.
b. Mendorong karyawan dan manajemen untuk meningkatkan motivasi dan prestasi serta 

mempertahankan karyawan dan manajemen yang berprestasi dalam Perseroan.
c. Menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan karyawan atau manajemen kunci 

perusahaan serta  memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai target perusahaan
d. Program insentif bagi karyawan dan manajemen atas kinerja yang akan dicapai Perseroan dimasa 

yang akan datang.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MESOP adalah 
sebagai berikut:
• Manajemen yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada saat penerbitan 

hak opsi kecuali Komisaris Independen dan Direksi yang tidak terafiliasi.
• Pegawai level  manajemen lini pertama keatas yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi.

Rasio antara proporsi alokasi opsi untuk manajemen dan karyawan adalah sekitar 60%:40%.

Periode Pelaksanaan Program MESOP

Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 2 tahapan yaitu:

Tahap I : Sebanyak-banyaknya  40% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program 
MESOP ini akan diterbitkan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Pencatatan di BEI

Tahap II : Sebanyak-banyaknya 60% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program 
MESOP ini akan diterbitkan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Pencatatan di BEI

Hak opsi diterbitkan dalam masa laku (Option Life) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 
penerbitannya dan akan dikenakan masa tunggu (Vesting Period) ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung 
sejak penerbitan hak opsi.

Periode pelaksanaan akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran 
Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak-
banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan 
akan dibuka selama 30 (tigapuluh) hari bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Pelaksanaan Program MESOP

Harga Pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A 
Lampiran Keputusan Direksi  Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni 
sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek 
Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan 
Periode Pelaksanaan (Window Exercise) atas hak opsi dalam program MESOP.
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Aspek Perpajakan dalam Pogram MESOP

Dalam program MESOP, Perseroan menerbitkan hak opsi kepada para peserta, dimana peserta 
dapat menggunakan hak opsi tersebut untuk membeli saham pada periode pelaksanaan yang akan 
dibuka sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, tidak terdapat aspek perpajakan bagi 
Perseroan maupun peserta program MESOP yang menerima hak opsi. Apabila setelah periode lock-up 
peserta program MESOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga 
pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak 
opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut berlaku ketentuan 
perpajakan sebagai berikut:
• Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang 

besarnya 0,1 % dari nilai transaksi.
• Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan 

dari capital gain yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif 
yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program ESA dan MESOP 
dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

Setelah Penawaran Umum dan Setelah 
Pelaksanaan Program ESA

Setelah Penawaran Umum, Setelah 
Pelaksanaan Program ESA, dan Setelah 

Pelaksanaan Program MESOP
Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal
(Rp) (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal

(Rp) (%)

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,000 10.000.000.000 1.000.000.000.000 100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor: 

Jakob Oetama 899.344.497 89.934.449.700 21,047 899.344.497 89.934.449.700 20,534
Rina Reina Andayani Hidayah 
Radinal Maksum 449.667.274 44.966.727.400 10,524 449.667.274 44.966.727.400 10,267

Danny Budiharto 449.667.274 44.966.727.400 10,524 449.667.274 44.966.727.400 10,267
PT Teletransmedia 382.775.891 38.277.589.100 8,958 382.775.891 38.277.589.100 8,740
PT Graha Utama Investama 251.440.453 25.144.045.300 5,884 251.440.453 25.144.045.300 5,741
PT Mondial Investama Indonesia 225.104.964 22.510.496.400 5,268 225.104.964 22.510.496.400 5,140
Budi Yanto Lusli 216.811.551 21.681.155.100 5,074 216.811.551 21.681.155.100 4,950
PT Graha Wita Santika 116.152.375 11.615.237.500 2,718 116.152.375 11.615.237.500 2,652
Masyarakat 1.217.900.000 121.790.000.000 28,503 1.217.900.000 121.790.000.000 27,807
Karyawan melalui Program ESA 64.100.000 6.410.000.000 1,500 64.100.000 6.410.000. 000 1,463
Manajemen dan Karyawan melalui 
Program MESOP - - - 106.824.000 10.682.400.000 2,439

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor 4.272.964.279 427.296.427.900 100,000 4.379.788.279 437.978.827.900 100,000

Jumlah Saham dalam Portepel 5.727.035.721 572.703.572.100 5.620.211.721 562.021.172.100
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PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana yaitu sebesar 
1.282.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama atau 30% 
(tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, 
maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum 
Penawaran Umum Perdana sebesar 2.990.964.279 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta 
sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) Saham atau 70% (tujuh puluh 
persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana. Dengan 
demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 4.272.964.279 
(empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh 
sembilan) Saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor 
penuh setelah Penawaran Umum Perdana.

PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK 
MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU 
EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI ATAU DITUKAR DENGAN SAHAM 
PERSEROAN DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN 
PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH 
DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana 
Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk :

1. Sekitar 54% akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk peningkatan penyertaan 
modal pada Entitas Anak, yaitu: 
• DP sekitar 16%, yang akan digunakan untuk pelunasan biaya akuisisi FCQ dan VIS 

dengan pertimbangan untuk memperkuat dan mengembangkan portofolio bisnis di bidang 
penyelenggaraan acara.

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham DP sebelum dan sesudah 
pelaksanaan tambahan penyertaan modal oleh perseroan adalah sebagai berikut:

DP

Keterangan

Sebelum Peningkatan Penyertaan Setelah Peningkatan Penyertaan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham

 Jumlah 
Saham 

 Jumlah Nilai 
Nominal (%)  Jumlah 

Saham 
 Jumlah Nilai 

Nominal (%)

Modal Dasar 50.000 50.000.000.000  240.000 240.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh       
1.Perseroan 22.077 22.077.000.000 99.000 56.077 56.077.000.000 99,604
2. Ery Erlangga 223 223.000.000 1,000 223 223.000.000 0,396
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 22.300 22.300.000.000 100,000 56.300 56.300.000.000 100,000
Saham dalam Protepel 22.900 22.900.000.000  183.700 183.700.000.000  

Sehubungan dengan adanya peningkatan penyertaan modal dari Perseroan kepada DP, maka 
DP akan terlebih dahulu melakukan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan 
disetor penuh. Kemudian sehubungan dengan peningkatan penyertaan modal Perseroan pada 
DP, Ery Erlangga tidak akan melakukan peningkatan penyertaan modalnya.

• NDI sekitar 32%, yang akan digunakan untuk:
o Sekitar 79% dari dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan 

BNDCC tahap II (gedung konvensi dan hotel), pembangunan hotel Gramedia Expo Surabaya, 
pembangunan gedung konvensi dan hotel di Makasar dan pembangunan konvensi dan 
hotel di BSD. Perencanaan ini dibuat dengan pertimbangan untuk pengembangan bisnis 
di bidang konvensi dan pusat eksibisi serta infrastruktur penunjangnya, dimana sisa dari 
biaya ini akan mempergunakan pinjaman bank dan setoran dari pemegang saham NDI.

Perencanaan ini dibuat dengan pertimbangan untuk pengembangan bisnis di bidang 
konvensi dan pusat eksibisi serta infrastruktur penunjangnya. Pada saat Prospektus ini 
diterbitkan, status pembangungan proyek-proyek tersebut diatas adalah sebagai berikut:
- BNDCC tahap II gedung konvensi sedang dalam tahap pembangunan lantai 1, 

pemasangan listrik,  peralatan mekanik dan pipa-pipa. Untuk hotel sedang dalam 
tahap pembangunan basement.

- Hotel Gramedia Expo Surabaya masih menunggu Izin Mendirikan Bangunan.
- Makasar hotel dan gedung konvensi sedang dalam tahap perencanaan pembangunan.
- Gedung konvensi dan hotel BSD sedang dalam proses pembangunan fondasi.
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o Sekitar 21% dari dana tersebut digunakan untuk pembayaran dini sekitar 10% dari total 
Fasilitas Kredit Investasi NDI kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan pertimbangan 
memperkuat struktur modal, memperkecil struktur debt equity ratio dan meningkatkan debt 
service coverage ratio. Pembayaran dini ini tidak memerlukan persetujuan dari kreditur. 
Rincian pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Debitur : NDI
Kreditur : PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Jenis Fasilitas
Tujuan Penggunaan

:
:

Kredit Investasi
Pembangunan konvensi BNDCC tahap I

Jangka Waktu : 82 bulan
Jatuh Tempo : 10 Oktober 2017
Bunga

Jaminan

:

:

3,5% di atas deposito satu bulanan Lembaga 
Penjamin Simpanan
Tanah dan bangunan BNDCC  tahap I

Total Nilai Pokok Pinjaman atas Penarikan 
yang sudah dilakukan

: Rp 155.000.000.000

Saldo Pinjaman (per September 2012) : Rp153.000.000.000
Hubungan afiliasi : Tidak ada

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham NDI sebelum dan sesudah 
pelaksanaan tambahan penyertaan modal oleh perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Sebelum Peningkatan Penyertaan Setelah Peningkatan Penyertaan
Nilai Nominal Rp100,00 per saham

 Jumlah 
Saham 

 Jumlah Nilai 
Nominal (%)  Jumlah 

Saham 
 Jumlah Nilai 

Nominal (%)

Modal Dasar 9.000.000.000 900.000.000.000 14.000.000.000 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh       
1.Perseroan 3.048.868.293 304.886.829.300 99,992 3.748.868.293 374.886.829.300 99,994
2. DP 230.893 23.089.300 0,008 230.893 23.089.300 0,006
Jumlah Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh

         
3.049.099.186 

     
304.909.918.600 100,000 3.749.099.186 374.909.918.600 100,000

Saham dalam Protepel 5.950.900.814 595.090.081.400  10.250.900.814 1.025.090.081.400  

Sehubungan dengan adanya peningkatan penyertaan modal dari Perseroan kepada NDI, maka 
NDI akan terlebih dahulu melakukan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan 
disetor penuh. Kemudian sehubungan dengan peningkatan penyertaan modal Perseroan pada 
NDI, DP tidak akan melakukan peningkatan penyertaan modalnya.

• GMU sekitar 52%, yang akan digunakan untuk membiayai sebagian biaya proyek pembangunan 
hotel Amaris Pasar Minggu, Hotel Amaris TB Simatupang, Hotel Amaris Nusa Dua, Hotel Amaris 
Bali Benoa, Hotel Santika TB Simatupang, Hotel Santika Kelapa Gading, Hotel Santika Nusa 
Dua Bali, Hotel Santika Cikarang, Hotel Santika Pekalongan dan Hotel Santika Kendari,dimana 
sisanya akan mempergunakan pinjaman bank. 

Perencanaan pembangunan hotel ini dibuat sejalan dengan visi perusahaan yaitu memperkuat 
jaringan hotel di kota-kota yang strategis dibawah merek Amaris dan Santika. Pada saat 
Prospektus ini diterbitkan, status pembangungan proyek-proyek tersebut diatas adalah 
sebagai berikut:
- Hotel Amaris Pasar Minggu baru selesai tahap pembangunan fondasi
- Hotel Amaris TB Simatupang sedang dalam tahap awal kerangka bangunan
- Hotel Amaris Nusa Dua sedang dalam tahap pemasangan pipa-pipa akhir, desain interior
- Hotel Amaris Bali Benoa sedang dalam tahap perencanaan struktur bangunan
- Hotel Santika TB Simatupang sedang dalam tahap perencanaan struktur bangunan
- Hotel Santika Kelapa Gading sedang dalam tahap perencanaan struktur bangunan
- Hotel Santika Nusa Dua Bali sedang dalam tahap perencanaan kerangka bangunan
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- Hotel Santika Cikarang sedang dalam tahap pembangunan kerangka bangunan
- Hotel Santika Pekalongan sedang dalam tahap pembangunan pondasi
- Hotel Santika Kendari sedang dalam proses pembuatan desain gedung

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham GMU sebelum dan sesudah 
pelaksanaan tambahan penyertaan modal oleh perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Sebelum Peningkatan Penyertaan Setelah Peningkatan Penyertaan
Nilai Nominal Rp100,00 per saham

 Jumlah Saham  Jumlah Nilai 
Nominal (%)  Jumlah Saham  Jumlah Nilai 

Nominal (%)

Modal Dasar 2.932.515.632 293.251.563.200  10.000.000.000 1.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh       
1. Perseroan 1.557.108.468 155.710.846.800 99,924 2.687.108.468 268.710.846.800 99,956
2. DP 1.180.440 118.044.000 0,076 1.180.440 118.044.000 0,044
Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh

         
1.558.288.908 

     
155.828.890.800 100,000 2.688.288.908 268.828.890.800 100,000

Saham dalam Protepel 1.374.226.724 137.422.672.400  7.311.711.092 731.717.109.200  

Sehubungan dengan adanya peningkatan penyertaan modal dari Perseroan kepada GMU, maka 
GMU akan terlebih dahulu melakukan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan 
disetor penuh. Kemudian sehubungan dengan peningkatan penyertaan modal Perseroan pada 
GMU, DP tidak akan melakukan peningkatan penyertaan modalnya.

2. Sekitar 42% yang akan digunakan untuk melunasi hutang Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga 
Tbk yang merupakan pokok pinjaman bank sehubungan dengan pembiayaan proyek-proyek yang 
sudah dilaksanakan Perseroan. Pembayaran dini ini tidak memerlukan persetujuan dari kreditur. 
Berikut adalah uraian singkat mengenai pinjaman tersebut:

Debitur : Perseroan
Kreditur : PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Jenis Fasilitas : Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus
Tujuan Penggunaan : Pembiayaan proyek-proyek yang sudah dilaksanakan Perseroan
Jangka Waktu : 16 bulan
Jatuh Tempo : 24 Juni 2013 
Bunga
Jaminan

:
:

12% p.a.
Personal dan Corporate guarantee pemegang saham

Total Nilai Pokok Pinjaman atas 
Penarikan yang sudah dilakukan

: Rp165.000.000.000

Saldo Pokok Pinjaman (per 30 
September 2012)

: Rp165.000.000.000

Hubungan afiliasi : Tidak ada
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3. Sekitar 4% yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan antara lain untuk pengembangan 
sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan formal dan informal, pengembangan organisasi 
dan supervisi manajemen.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 
29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam 
Rangka Penawaran Umum, perkiraan total biaya emisi (termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh 
Perseroan adalah sebesar 11,215% (sebelas koma dua ratus lima belas persen) dari total dana 
yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya 
dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut: 

- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) : 0,275%
- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) : 1,65%
- Biaya jasa penjualan (selling fee) : 0,275%
- Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari:

Biaya jasa Akuntan Publik : 0,586%
Biaya jasa Konsultan Hukum & Notaris : 1,223%
Biaya jasa Biro Administrasi Efek & KSEI : 0,003%
Biaya jasa Penilai : 0,214%

- Biaya jasa Konsultan Keuangan : 1,246%
- Biaya lain-lain (terdiri dari pencatatan di BEI, biaya penyelenggaraan Public 

Expose dan rapat Due Diligence, roadshow, konsultan, percetakan Prospek-
tus, sertifikat dan formulir, iklan surat kabar, dan lainnya)

: 5,743%

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 
Penawaran Umum, Lampiran Surat Keputusan Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, 
maka Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham 
ini secara berkala kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham 
Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan).

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum 
dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada 
OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta akan dimintakan persetujuan 
RUPS Tahunan terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi 
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran 
Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi 
material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. 
IX.E.1 dan/atau Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
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III.  PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & 
Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
No. 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis”, melalui laporannya tertanggal 30 November 2012 yang telah 
diterbitkan kembali dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2013 dan 12 Februari 2013, Perseroan 
mempunyai total liabilitas konsolidasian sebesar Rp881.576 juta, yang terdiri dari total liabilitas jangka 
pendek sebesar Rp567.324 juta dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp314.252 juta dengan 
perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah

Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman bank jangka pendek – neto 166.900 
Utang usaha 65.076 
Utang lain-lain 155.916 
Liabilitas yang masih harus dibayar 26.687 
Utang pajak 56.703 
Utang kepada pihak-pihak berelasi 26.968 
Pendapatan diterima di muka 35.771 
Uang jaminan 6.328 
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pinjaman bank 24.929 
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen 2.046 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 567.324 
Liabilitas Jangka Panjang
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Pinjaman bank 304.151 
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen 1.265 

Liabilitas pajak tangguhan – neto 1.015 
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja 7.821 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 314.252
Jumlah Liabilitas 881.576

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

a. Liabilitas Jangka Pendek

1. Pinjaman bank jangka pendek

Pinjaman bank jangka pendek Perseroan per 30 September 2012 adalah sebesar Rp166.900 juta yang 
terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah

PT Bank CIMB Niaga Tbk 163.900
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 3.000
Jumlah 166.900
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PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga)

Pada tanggal 31 Januari 2012, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman transaksi khusus dari Bank 
CIMB Niaga dengan nilai maksimum sebesar Rp165.000 juta dan akan jatuh tempo pada tanggal  
24 Februari 2013. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai penyertaan investasi untuk Entitas 
Anak dalam rangka pre-initial public offering yang akan dilakukan oleh Perseroan dan dikenakan 
bunga tahunan sebesar 12% dan dijamin dengan jaminan perseorangan Rina Reina Andayani Hidayah 
Radinal Maksum, Danny Budiharto dan Budi Yanto Lusli dan jaminan perusahaan PT Mondial Investama 
Indonesia, PT Teletransmedia, GWS dan PT Graha Utama Investama dan Surat Pernyataan dari Jakob 
Oetama. Pinjaman ini sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu jatuh tempo sampai dengan 
24 Juni 2013.

Pada tanggal 30 September 2012, saldo pinjaman bank jangka pendek adalah sebesar Rp163.900 juta 
neto setelah dikurangi biaya provisi sebesar Rp1.100 juta.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim)

Pada tanggal 21 Februari 2012 dan 20 Juli 2012, SDP, Entitas Anak, memperoleh fasilitas modal kerja 
dari Bank Jatim dengan nilai maksimum masing-masing sebesar Rp5.000 juta dan Rp3.500 juta dan 
masing-masing berlaku hingga 8 dan 9 bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman. Fasilitas 
pinjaman ini digunakan untuk mendukung keperluan modal kerja SDP untuk jasa penyelenggara 
acara dan kontraktor untuk proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar 12,25% dan dijamin dengan piutang usaha 
dari proyek terkait dan deposito berjangka yang ditempatkan di bank yang sama. Pada tanggal  
30 September 2012, total saldo terutang atas fasilitas ini sebesar Rp3.000 juta. Fasilitas ini telah dilunasi 
pada tanggal 29 Oktober 2012.

2. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan per tanggal 30 September 2012 adalah sebesar Rp65.076 juta, dengan rincian 
utang usaha sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan  Jumlah 
Pihak ketiga  
PT Jakarta International Expo  11.609 
PT Ratu Sayang International  7.800 
Asosiasi Gaikindo  3.750 
Graha Sidang Pratama  3.605 
Jakarta Convention Center  1.800 
Panen Mas  1.324 
Adicipta  1.259 
Asmindo Pusat  1.099 
Yayasan Apkomindo Indonesia  1.000 
PT Deloitte Konsultan Indonesia  910 
PT Indo Expo  768 
UD Vidi  738 
Sukses Jaya Abadi  696 
Ngatno  677 
PT Excell Visual Wibawa  652 
Ridwan Iskandar (Indoartha)  603 
Adi Tent  487 
Himpunan Desainer Interior Indonesia  400 
UD Merpati Jaya  394 
Sumber Jaya  391 
PT Floorindo Danau Utama  384 
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Keterangan  Jumlah 
Spectrum Guna  353 
PT Asri Prima Mandiri  314 
PT Bertiga Belahan Jiwa  308 
Rajawali Surya Sejati  301 
PT Kreative SET Indonesia  297 
Wadi  296 
Delta Printing  292 
Wira Abadi  282 
PT Adicipta Warinet Jaya  272 
PT Penerbitan Sarana Bobo  265 
Anugrah Prima  258 
PT Prawiratama Eka Dharma  256 
PT Samudra Montaz  253 
Xcel Comm  220 
Garda Utama Security Agency Service  217 
CV Rekayasa Mas  212 
PT Jawara Kreasitama  211 
Dpro Organizer  210 
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp200 juta)  16.430 
Sub-jumlah 61.593 
Pihak-pihak berelasi 3.483 
Jumlah  65.076 

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah
Rupiah 65.055
Dollar Amerika Serikat (USD2.200) 21
Jumlah 65.076

Analisa umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah
Belum jatuh tempo 29.168
Sampai dengan 3 bulan 17.565
> 3 bulan – 6 bulan 7.166
> 6 bulan – 1 tahun 4.259
> 1 tahun 6.918
Jumlah 65.076

3. Utang lain-lain

Utang lain-lain Perseroan per tanggal 30 September 2012 adalah sebesar Rp155.916 juta, dengan 
rincian utang usaha sebagai berikut: 

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Pihak ketiga  
Johny dan Wenny Tandiary  22.883 
Johnny Arto Lawerissa  17.235 
Muhammad Riza  14.730 
Rivelino Vivekananda  13.829 
Seno Adhi Damono  12.670 
PT Goldwin Megah Asia  10.270 
Edwin  9.502 
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Keterangan Jumlah
Faisal Yulianto  9.502 
PT Andalusia Prima Investama  8.178 
PT Sumber Jayatama Nusantara  3.592 
PT Tatamulia Nusantara Indah  3.599 
Anastasia Floris L  3.000 
William Surya  3.000 
PT Jatisungkai Estetika  2.832 
Tan Arly Chandra  2.633 
Firmansyah Agus  2.405 
PT Waringin Megah  1.960 
PT Kharisma Karmel Sejati  790 
Anugrah Firdaus  500 
CV Janeta Nadeth  290 
PT Pundi Tata Prima (Puntama)  284 
PT Suryatata Internusa  262 
PT Berca Schindler Lifts  254 
PT Aaron Purbo Architechture  243 
PT Unitama Mulia  239 
PT Aneka Jaya Langgeng Sentosa  218 
PT Suryamas Adyabuana  208 
PT Sampoerna Erkon Pratama  203 
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp200 juta) 10.605
Jumlah 155.916

Utang kepada Johnny and Wenny Tandiary timbul dari pembelian tanah seluas 2,5 Ha dengan harga 
Rp53.352 juta yang akan dipergunakan oleh MAIE, Entitas Anak, untuk keperluan pembangunan dan 
pengembangan convention center, hotel dan sarana pendukung lainnya di Makassar.

Utang kepada Seno Adhi Damono,Edwin dan Faisal Yulianto merupakan saldo utang yang timbul atas 
transaksi pembelian saham FCQ oleh DP. Pada tanggal 30 September 2012, saldo utang tersebut 
berjumlah sebesar Rp31.674 juta dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 
2013. Selanjutnya, pada tanggal 12 Nopember 2012 dan 14 Nopember 2012, DP telah melakukan 
pembayaran terhadap utang lain-lain sejumlah Rp20.000 juta.

Utang kepada Johnny Arto Lawerissa, Muhammad Riza, Rivelino Vivekananda dan Firmansyah Agus 
termasuk saldo utang atas transaksi pembelian saham VIS oleh DP. Pada tanggal 30 September 2012 
saldo utang berjumlah sebesar Rp47.500 juta dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 
31 Desember 2012. Selanjutnya, pada tanggal 5 Nopember dan 7 Nopember 2012 DP telah melakukan 
pembayaran terhadap utang lain-lain sejumlah Rp25.000 juta.

Utang kepada PT Goldwin Megah Asia, PT Andalusia Prima Investama, Tan Arly Chandra dan 
Muhammad Emil Pense merupakan uang muka modal kerja yang diberikan oleh pihak-pihak diatas 
kepada Entitas Anak. Utang kepada pihak-pihak diatas adalah tidak dikenakan bunga, tidak dijamin, 
tidak memiliki jangka waktu  pengembalian yang pasti dan jatuh tempo ketika ditagih oleh pihak-pihak 
tersebut.

Utang kepada Anastasia Floris dan William Surya timbul dari perjanjian kerjasama antara DP dengan 
pihak-pihak tersebut dalam rangka penyelenggaraan konser Jennifer Lopez yang diadakan pada 
tanggal 30 Nopember 2012.

Utang lain-lain terutama merupakan utang kepada pemasok dan kontraktor untuk belanja modal 
Perseroan dan Entitas Anak.
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4. Liabilitas yang masih harus dibayar

Libilitas yang masih harus dibayar Perseroan per tanggal 30 September 2012 adalah sebesar Rp26.687 
juta, antara lain berupa: 

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan  Jumlah 
Jasa tenaga ahli 1.693
Bunga Pinjaman 3.599
Sewa 1.461
Jasa konstruksi 5.482
Beban operasi 3.330
Beban proyek 2.787
Komisi penjualan 918
Jasa pengelolaan hotel 916
Lain-lain 6.501
Jumlah 26.687

5. Utang pajak

Utang Pajak Perseroan per tanggal 30 September 2012 adalah sebesar Rp56.703 juta, dengan rincian 
utang pajak sebagai berikut:  

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah

Pajak Penghasilan
- Pasal 21 1.804
- Pasal 23 1.332
- Pasal 25 238
- Pasal 26 12
- Pasal 29 18.422
- Pasal 4 (2) Final 8.775
Pajak Pertambahan Nilai 25.214
Pajak Undian 25
Pajak Daerah 101
Pajak Hotel 777
Pajak Bumi dan Bangunan 3
Jumlah 56.703

6. Utang kepada pihak-pihak berelasi

Utang Perseroan kepada pihak-pihak berelasi per tanggal 30 September 2012 adalah sebesar Rp26.968 
juta, dengan rincian utang kepada pihak-pihak berelasi sebagai berikut:  

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah

Jakob Oetama 5.905
Budi Yanto Lusli 5.580
Danny Budiharto 3.203
Lo Stefanus 3.000
Rina R.A.H.R. Maksum 2.953
PT Gramedia Media Nusantara 1.918
Andy Widjanarko 1.300
PT Teletransmedia 1.024
PT Graha Utama Investama 672
PT Mondial Investama Indonesia 602
PT Graha Wita Santika 311
Lilik Oetama 200
Mariani 150
Mariati 150
Jumlah 26.968
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7. Pendapatan diterima di muka

Pendapatan diterima di muka Perseroan per tanggal 30 September 2012 adalah sebesar Rp35.771 
juta, dengan rincian pendapatan diterima di muka sebagai berikut:  

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Pameran 14.952
Sewa 10.548
Konvensi 9.879
Iklan 96
Lain-lain 296
Jumlah 35.771

Pada tanggal 30 September 2012, pendapatan diterima di muka dari PT Gramedia Asri Media adalah 
sebesar Rp9.872 juta merupakan pengalihan deposit sewa toko buku Gramedia atas pembelian 
bangunan Gramedia. Expo Surabaya oleh NDI dimana Deposit tersebut akan digunakan sebagai 
pembayaran sewa atas toko buku Gramedia.

8. Uang Jaminan

Uang jaminan Perseroan per tanggal 30 September 2012 adalah sebesar Rp6.328 juta merupakan 
uang jaminan atas sewa tempat yang diterima oleh Entitas Anak Perseroan.

9. Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2012 terdiri dari 
pinjaman bank jangka panjang, utang pembiayaan konsumen dan utang sewa pembiayaan yang 
masing-masing berjumlah Rp329.080 juta, Rp3.252 juta dan Rp59 juta. Dari saldo tersebut bagian yang 
akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun adalah Rp24.929 juta, Rp1.987 juta dan Rp59 juta.

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah

Pinjaman Bank
PT Bank CIMB Niaga Tbk. 267.684
PT Bank Central Asia Tbk. 61.396
Jumlah 329.080

Dikurangi porsi pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun
PT Bank CIMB Niaga Tbk. 7.240
PT Bank Central Asia Tbk. 17.689
Jumlah 24.929

Pinjaman Bank jangka panjang setelah dikurangi porsi yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun
PT Bank CIMB Niaga Tbk. 260.444
PT Bank Central Asia Tbk. 43.707
Pinjaman Bank jangka panjang setelah dikurangi porsi yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun 304.151

Pembiayaan Konsumen
Utang pembiayaan konsumen 3.252
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun 1.987
Utang pembiayaan konsumen setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun 1.265

Sewa Pembiayaan
Utang sewa pembiayaan 59
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun 59
Utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun -
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PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

DP

Pada tanggal 6 September 2012, DP memperoleh persetujuan atas permohonan perpanjangan fasilitas 
kredit dari BCA. Selanjutnya pada tanggal yang sama DP melakukan penarikan kredit sebesar Rp4.000 
juta dari fasilitas kredit Time Loan Revolving.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Notaris DR. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M, di 
Jakarta No. 22 tanggal 3 Juli 2008, DP mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia 
Tbk, dengan jumlah maksimum fasilitas kredit investasi sebesar Rp21.500 juta yang akan digunakan 
untuk pembelian ruang perkantoran The City Tower Lantai 7 unit 7-01.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 10,50% (dapat ditinjau kembali setiap saat) per tahun dan 
dibayar dalam delapan puluh empat (84) kali cicilan. Pinjaman ini dijamin dengan aset yang dibeli.

Pada tanggal 30 September 2012, saldo pinjaman DP adalah sebesar Rp15.014 juta.

Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan DP untuk memperoleh 
persetujuan tertulis dari BCA sebelum, antara lain, memperoleh fasilitas pinjaman baru, bertindak 
sebagai penjamin, meminjamkan uang tidak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari 
dan melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, likuidasi, merubah susunan pengurus dan 
pemegang saham dan status DP.

Pada tanggal 15 Desember 2011, BCA memberikan persetujuan kepada DP berkaitan dengan 
perubahan susunan pemegang saham dan persentase jumlah kepemilikan saham DP terkait dengan 
rencana restrukturisasi Grup Dyandra.

KDU

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., di Jakarta No. 20 
tanggal 18 Maret 2011, PT Kerabat Dyan Utama (KDU), Entitas Anak, mengadakan perjanjian kredit 
dengan BCA, dengan jumlah fasilitas kredit investasi sebesar Rp7.500 juta yang akan digunakan untuk 
pembelian rumah toko di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim No. 137. Pinjaman ini dikenakan suku bunga 
sebesar 10,20% (dapat ditinjau kembali setiap saat) per tahun dan dibayar dalam sembilan puluh enam 
(96) kali cicilan Pinjaman ini dijamin dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1437/Kebon 
Kacang.

Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan KDU untuk memperoleh 
persetujuan tertulis dari BCA sebelum, antara lain, memperoleh fasilitas pinjaman baru, bertindak 
sebagai penjamin, meminjamkan uang tidak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari 
dan melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, likuidasi, merubah pemegang saham dan 
status KDU.

Pada tanggal 30 September 2012, saldo pinjaman KDU adalah sebesar Rp6.094 juta.

Pada tanggal 8 Desember 2011, BCA memberikan persetujuan kepada KDU berkaitan dengan 
perubahan susunan pemegang saham dan persentase jumlah kepemilikan saham DP terkait dengan 
rencana restrukturisasi Grup Dyandra.

VIS

Pada tanggal 16 Maret 2009, VIS menandatangani Perjanjian Kredit Investasi dengan PT Bank Central 
Asia Tbk (BCA) dengan jumlah kredit limit sebesar Rp2.000 juta dan bunga sebesar 14% per tahun 
yang dapat berubah sewaktu-waktu. Jangka waktu pinjaman ini adalah 60 bulan terhitung dari tanggal 
perjanjian ditandatangani dan pembayarannya diangsur setiap bulan sampai dengan tanggal 16 Maret 
2014 dan dijamin dengan tanah dan bangunan milik VIS.
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Pada tanggal 7 Nopember 2011, VIS menandatangani Perjanjian Kredit Investasi dengan BCA 
dengan jumlah kredit limit sebesar Rp3.000 juta dan bunga sebesar 12,5% per tahun yang dapat 
berubah sewaktu-waktu. Jangka waktu pinjaman ini adalah 60 bulan terhitung dari tanggal perjanjian 
ditandatangani dan pembayarannya diangsur setiap bulan sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016 
dan dijamin dengan tanah dan bangunan milik VIS.

Pada tanggal 30 April 2012, VIS memperoleh fasilitas Time Loan Revolving sebesar Rp1.000 juta 
dengan bunga 12,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan.

Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan VIS untuk memperoleh 
persetujuan tertulis dari BCA sebelum, antara lain, melakukan perubahan susunan direksi dan dewan 
komisaris, pemegang saham dan status VIS, memperoleh fasilitas pinjaman baru, bertindak sebagai 
penjamin, meminjamkan uang tidak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dan 
melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, dan likuidasi.

Pada tanggal 30 September 2012, saldo pinjaman VIS adalah sebesar Rp4.100 juta.

GMU

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris DR. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., 
M.H., M.M. No. 81 tanggal 29 September 2009, GMU mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank 
Central Asia Tbk (BCA), dengan jumlah maksimum fasilitas kredit investasi sebesar Rp15.000 juta yang 
akan digunakan untuk pembangunan Hotel Amaris Bandara. Berdasarkan Akta Notaris DR. Fulgensius 
Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M. No. 106 tanggal 20 Oktober 2011 dan Akta Notaris Satria Amiputra A., 
S.E., Ak., S.H., M.M., M.H., M.Kn. No. 25, tanggal 28 Nopember 2011, GMU mendapatkan tambahan 
fasilitas Kredit Investasi 1 dan 2 dengan jumlah pagu kredit masing-masing tidak melebihi Rp3.500 juta 
dan Rp46.000 juta yang akan digunakan masing-masing untuk pengalihan fasilitas kredit lokal atas 
nama Haji Djalaludin Sayuti dan pembangunan Hotel Santika Cikarang. Pinjaman ini dikenakan suku 
bunga berkisar antara 10,00% sampai dengan 10,50% per tahun dan dapat ditinjau kembali oleh BCA 
pada setiap saat. Pinjaman ini dijamin dengan bangunan hotel milik GMU dan tanah dengan sertifikat 
Hak Guna Bangunan No. 4824/Pasirsari dan 4825/Pasirsari atas nama GMU, sertifikat Hak Milik  
No. 1639/Benda atas nama Haji Djalaludin Sayuti, sertifikat Hak Milik No. 1640/Benda atas nama Hajjah 
Fahmi Elizar dan sertifikat Hak Milik No. 82/Benda atas nama Fahmi Elizar. Pinjaman ini dibayar setiap 
bulan sesuai dengan daftar angsuran perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2016.

Berdasarkan Akta Notaris DR. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M. No. 82 tanggal 29 September 
2009, pemegang saham GMU terdahulu (Andy Widjanarko, Lilik Oetama dan Danny Budiharto) 
menandatangani Perjanjian Kesanggupan untuk menyediakan dana tambahan dan subordinasi hutang 
jika terdapat kekurangan pembiayaan pembangunan Hotel Amaris dan/atau kekurangan dana tunai 
pada kas GMU sehingga GMU dapat menyelesaikan pembangunan Hotel Amaris Bandara.

Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan GMU untuk memperoleh 
persetujuan tertulis dari BCA sebelum, antara lain,  memperoleh fasilitas pinjaman baru, bertindak 
sebagai penjamin, meminjamkan  uang tidak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dan 
melakukan peleburan, penggabungan, pengambialihan, likuidasi dan mengubah status kelembagaan 
GMU. Selama fasilitas kredit belum lunas, GMU tidak diperkenankan membagi dividen, mengganti 
pengurus dan pemegang saham perusahaan dan menambah hutang bank, leasing dan jasa keuangan 
lainnya, tanpa persetujuan BCA.

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., 
M.M., M.H., M.Kn., No. 25 tanggal 10 Januari 2012, GMU mengadakan perjanjian kredit dengan  
PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dengan jumlah maksimum fasilitas kredit investasi sebesar Rp9.000 
juta yang akan digunakan untuk pembangunan Hotel Amaris Panglima Polim 2. Pinjaman ini dikenakan 
suku bunga berkisar antara 10,00% sampai dengan 10,50% per tahun dan dapat ditinjau kembali oleh 
BCA pada setiap saat. Pinjaman ini dijamin dengan bangunan hotel milik GMU dan sebidang tanah 
dengan sertifikat Hak Milik No. 640/Melawai yang atas nama Mariati. Pinjaman ini dibayar setiap bulan 
sesuai dengan daftar angsuran perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 13 Januari 2018.
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Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan GMU  untuk menjaga 
rasio EBITDA/(kewajiban angsuran pokok + bunga selama tahun berjalan) lebih besar dari 1x, 
memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum, antara lain,  memperoleh fasilitas pinjaman baru, 
bertindak sebagai penjamin, meminjamkan  uang tidak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha 
sehari-hari dan melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, likuidasi dan mengubah status 
kelembagaan GMU. Selama fasilitas kredit belum lunas, GMU tidak diperkenankan membagi dividen, 
mengganti operator hotel, mengganti pengurus dan pemegang saham GMU dan menambah hutang 
bank, leasing dan jasa keuangan lainnya, tanpa persetujuan BCA.

Pada bulan Mei dan Juni 2012, BCA memberikan persetujuan kepada GMU berkaitan dengan perubahan 
susunan direksi dan dewan komisaris, penambahan modal, akusisi Entitas Anak dan perolehan fasilitas 
utang pembiayaan konsumen.Pada tanggal 30 September 2012, saldo pinjaman GMU adalah sebesar 
Rp24.442 juta.

Jumlah beban provisi dan bunga pinjaman untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dicatat sebagai bagian dari:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah

Beban keuangan – Bunga Pinjaman 1.529
Kapitalisasi bunga pinjaman ke dalam aset dalam penyelesaian 180
Jumlah 1.709

Pada tanggal 30 September 2012, saldo bunga terhutang sebesar Rp124 juta disajikan sebagai bagian 
dari Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

GSU

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris DR. Fulgensius Jimmy H.L.T., 
S.H., M.H., M.M. No. 64 tanggal 19 Agustus 2010 yang telah diubah dengan Akta No. 67 tanggal  
26 September 2011 dari notaris yang sama, GSU memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank 
Central Asia Tbk (BCA), dengan jumlah maksimum fasilitas Kredit Investasi I dan II masing-masing 
sebesar Rp15.000 juta dan Rp1.575 juta yang digunakan untuk pembangunan Hotel Amaris Bogor. 
Pinjaman ini  dikenakan suku bunga berkisar antara 10,00% sampai dengan 10,50% per tahun dan 
dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat. Pinjaman ini dijamin dengan bangunan hotel milik 
GSU dan tanah dengan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No. 365/Babakan atas nama PT Wahana 
Makmur Sejati, pemegang saham GSU terdahulu.

Pinjaman ini dibayar setiap bulan sesuai dengan daftar angsuran perjanjian kredit dan akan berakhir 
pada tanggal 19 Agustus 2016. Pada tanggal 30 September 2012 saldo pinjaman GSU adalah sebesar 
Rp11.746 juta.

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris DR.  Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., 
M.H., M.M. No. 66 tanggal 19 Agustus 2010, PT Wahana Makmur Sejati diwakili Robbyanto Budiman, 
pemegang saham GSU terdahulu, dan GMU diwakili Andy Widjanarko, pemegang saham GSU, 
menandatangani Perjanjian Kesanggupan untuk menyediakan dana tambahan dan subordinasi hutang 
jika terdapat kekurangan pembiayaan pembangunan Hotel Amaris Bogor dan/atau kekurangan dana 
tunai pada kas GSU sehingga dapat menyelesaikan pembangunan Hotel Amaris Bogor.

Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan GSU untuk menjaga 
ratio EBITDA/ (kewajiban angsuran pokok + bunga selama tahun berjalan) lebih besar dari 1x,  
memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum, antara lain, memperoleh fasilitas pinjaman baru, 
bertindak sebagai penjamin, meminjamkan uang tidak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha 
sehari-hari dan melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, likuidasi dan mengubah status 
kelembagaan GSU. Selama fasilitas kredit belum lunas, GSU tidak diperkenankan membagi dividen, 
mengganti operator hotel (Amaris), mengganti pengurus dan pemegang saham GSU dan menambah 
hutang bank, leasing dan jasa keuangan lainnya, tanpa persetujuan BCA.
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Pada tanggal 28 Mei 2012, BCA memberikan persetujuan kepada GSU berkaitan dengan perubahan 
susunan direksi dan dewan komisaris. 

Jumlah beban provisi dan bunga pinjaman untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012 dicatat sebagai bagian dari beban keuangan – bunga pinjaman sebesar Rp1.101 
juta.

Pada tanggal 30 September 2012, saldo bunga pinjaman terhutang sebesar Rp55 juta disajikan sebagai 
bagian dari “Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Manajemen Grup berpendapat bahwa semua pembatasan telah dipenuhi pada tanggal-tanggal  
30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)

GNK

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Engawati Gazali, S.H. No. 56 tanggal 
23 Agustus 2011, GNK mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB), dengan 
jumlah maksimum fasilitas pinjaman investasi-I (PI-I) sebesar Rp58.156 juta untuk pembangunan Hotel 
Santika Siligita yang berlokasi di Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali dan fasilitas pinjaman transaksi 
khusus-I (IDC-I) sebesar Rp3.099 juta yang akan digunakan untuk pembiayaan beban bunga berjalan 
selama masa konstruksi proyek Hotel Santika Siligita. Fasilitas PI-I akan jatuh tempo dalam 85 bulan 
sejak tanggal penarikan pertama (5 September 2011), sedangkan fasilitas IDC-I akan jatuh tempo 
dalam 66 bulan sejak tanggal penarikan pertama (30 September 2011). Pinjaman PI-I ini  dikenakan 
bunga sebesar TD LPS + 3,50% per tahun, sedangkan pinjaman IDC-I dikenakan bunga sebesar TD 
LPS + 3,75% per tahun dan setiap saat dapat ditinjau kembali oleh CIMB.

Pinjaman ini dijamin dengan, antara lain, fidusia seluruh piutang usaha hasil sewa, bangunan Hotel 
Santika Siligita yang berlokasi di Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, jaminan dari seluruh pemegang 
saham, gadai atas seluruh saham, serta fidusia atas penerimaan asuransi dari aset yang dijaminkan.

Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan GNK untuk memperoleh 
persetujuan tertulis dari CIMB sebelum, antara lain, melakukan perubahan atas peruntukan bangunan, 
menjaminkan langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga lainnya, memberikan pinjaman 
kepada dan/atau menerima, menambah, membuat pinjaman/hutang baru dari pihak lain termasuk 
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, 
mengubah sifat dan kegiatan usaha, mengubah susunan pemegang saham, kecuali dari internal grup 
(Kompas Gramedia), mengumumkan dan membagikan dividen saham, melakukan perubahan struktur 
permodalan antara lain merger, konsolidasi, reorganisasi, akuisisi dan pembubaran perusahaan, 
melakukan investasi baru atau membuat pengeluaran modal diluar proyek Hotel Santika.

Berdasarkan surat penawaran fasilitas kredit tanggal 10 Mei 2012, GNK mengadakan perjanjian kredit 
dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB), dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman investasi-
II (PI-II) sebesar Rp26.891 juta untuk pembangunan Hotel Amaris yang berlokasi di Jalan Pratama, 
Benoa Regency, Bali dan fasilitas pinjaman transaksi khusus-II (IDC-II) sebesar Rp1.285 juta yang 
akan digunakan untuk pembiayaan beban bunga berjalan selama masa konstruksi proyek Hotel 
Amaris Pratama. Fasilitas PI-II akan jatuh tempo  dalam 79 bulan sejak tanggal penarikan pertama 
(28 September 2012) termasuk grace period 18 bulan, sedangkan fasilitas IDC-II akan jatuh tempo 
dalam 64 bulan sejak tanggal penarikan pertama (28 September 2012) termasuk grace period 12 bulan. 
Pinjaman PI-II ini  dikenakan bunga sebesar TD LPS + 3,50% per tahun, sedangkan pinjaman IDC-II 
dikenakan bunga sebesar TD LPS + 3,75% per tahun dan setiap saat dapat ditinjau kembali oleh CIMB. 

Pinjaman ini dijamin dengan, antara lain, fidusia seluruh piutang usaha hasil sewa, bangunan Hotel 
Amaris Pratama, jaminan dari seluruh pemegang saham, gadai atas seluruh saham, serta fidusia atas 
penerimaan asuransi dari aset yang dijaminkan.
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Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan GNK untuk memperoleh 
persetujuan tertulis dari CIMB sebelum, antara lain, menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak 
atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset GNK, baik barang-
barang bergerak maupun tidak bergerak milik GNK, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-
hari, melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan para pemegang saham, kecuali dari 
internal grup (Kompas Gramedia) dan membagikan dividen.

Pada periode 2012, GNK telah memperoleh utang pembiayaan konsumen dari PT BCA Finance untuk 
pembiayaan pembelian kendaraan. Pada tanggal 9 Oktober 2012, GNK telah mendapatkan Surat 
Persetujuan Mengesampingkan Atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit dari CIMB atas utang 
pembiayaan konsumen tersebut. Pada tanggal 30 September 2012, saldo pinjaman GNK adalah 
sebesar Rp62.184 juta.

Jumlah beban provisi dan bunga pinjaman untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dicatat sebagai bagian dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Beban keuangan - Bunga Pinjaman 863
Kapitalisasi bunga pinjaman ke dalam aset dalam penyelesaian 1.769
Jumlah 2.632

Pada tanggal 30 September 2012, saldo pinjaman GNK adalah sebesar Rp62.184 juta.

NDI

Pada tanggal 29 Desember 2011, CIMB, DP dan NDI menandatangani Perjanjian Novasi atas Perjanjian 
Fasilitas Kredit dimana hak dan kewajiban DP beralih ke NDI. NDI memperoleh fasilitas pinjaman 
dengan jumlah maksimum sebesar Rp52.500 juta yang digunakan untuk membiayai pembangunan 
exhibition hall dan dikenakan tingkat bunga sebesar 1% per tahun diatas tingkat suku bunga deposito 
dengan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 27 Februari 2014. Pada tanggal 30 September 
2012, saldo untuk pinjaman ini adalah sebesar Rp52.500 juta.

Pinjaman ini dijamin dengan:
• Gadai atas Bilyet Deposito CIMB Niaga No. 0983736 BD milik PT Kompas Media Nusantara senilai 

Rp10 miliar.
• Gadai atas Bilyet Deposito CIMB Niaga No. 0959187 BD milik PT Kompas Media Nusantara senilai 

Rp15 miliar.
• Gadai atas Bilyet Deposito CIMB Niaga No. 0959351 BD milik PT Gramedia Asri Media senilai Rp5 

miliar.
• Gadai atas Bilyet Deposito CIMB Niaga No. 0959352 BD milik PT Gramedia Asri Media senilai 

Rp10 miliar.
• Gadai atas Bilyet Deposito CIMB Niaga No. 0959206 BD milik PT Gramedia Pustaka Utama senilai 

Rp5 miliar.
• Gadai atas Bilyet Deposito CIMB Niaga No. 0959226 BD milik PT Teletransmedia senilai Rp7,5 

miliar.

Perjanjian pinjaman ini mencakup pembatasan-pembatasan antara lain tidak diperkenankan 
menjaminkan aset NDI kepada kreditur lain, menjual dan menyewa aset NDI, memberikan atau menerima 
pinjaman, melakukan perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak 
ketiga, termasuk memberikan jaminan secara langsung maupun tidak langsung atas liabilitas pihak 
ketiga, mengadakan perubahan sifat usaha, mengubah susunan pengurus dan pemegang saham, 
mengumumkan dan membagikan dividen saham, melakukan merger, akuisisi dan pengambilalihan, 
dan melakukan pembayaran bunga atas pinjaman dan/atau melunasi pinjaman NDI kepada pemegang 
saham.
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Pada tanggal 6 Desember 2010, NDI memperoleh Pinjaman Kredit Investasi dengan jumlah fasilitas 
maksimum sebesar Rp155.000 juta dari CIMB, pihak ketiga, dan dikenakan tingkat bunga sebesar 3,5% 
per tahun (tahun setelahnya berdasarkan penelaahan) di atas deposito Lembaga Penjamin Simpanan 1 
bulanan dengan jangka waktu kredit sampai 7 (tujuh) tahun.

Pada tanggal 30 September 2012, saldo pinjaman NDI adalah sebesar Rp205.500 juta.

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan berupa hak tangguhan atas tanah dan bangunan, fidusia atas 
piutang hasil sewa, fidusia atas hasil klaim asuransi dari aset yang dijaminkan, jaminan dari pemegang 
saham dan gadai atas saham debitur.

Manajemen Grup berpendapat bahwa semua pembatasan telah dipenuhi pada tanggal-tanggal  
30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan per tanggal 30 September 2012 adalah sebesar Rp1.015 juta, 
antara lain berupa:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah

Penyusutan aset tetap 1.091
Imbalan kerja karyawan (76)
Jumlah 1.015

10. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja per tanggal 30 September 2012 adalah sebesar Rp7.820 juta, 
dengan rincian sebagai berikut: 

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah

Nilai kini liabilitas imbalan pasti 13.909
Biaya jasa lalu yang belum diakui – unvested (774)
Kerugian aktuaria yang belum diakui (5.314)
Jumlah 7.821

11. Ikatan

Pada tanggal 30 September 2012, Entitas Anak Perseroan memiliki beberapa ikatan yang timbul dari 
perjanjian-perjanjian sewa menyewa dan kontrak pembangunan sebagai berikut:

a. Sewa menyewa tanah 

GMU dan GNK mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah yang akan digunakan 
untuk pembangunan Hotel Amaris dan Santika. Masa sewa tanah berkisar antara 18 sampai dengan 
30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan perjanjian.

Jumlah pembayaran sewa yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2012 adalah sebagai 
berikut:

                  (dalam jutaan Rupiah)
Keterangan jangka waktu Tarif sewa

Dalam waktu 1 tahun 3.012
Antara 1 – 5 tahun 372
Lebih dari 5 tahun 4.760
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b. Sewa menyewa ruang

DP mengadakan perjanjian sewa menyewa ruangan di Gedung Ratu Plaza dengan masa sewa 
selama 5 tahun. 

Jumlah pembayaran sewa yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2012 adalah sebagai 
berikut:

                                   (dalam jutaan Rupiah)
Keterangan jangka waktu Tarif sewa

Dalam waktu 1 tahun 27.449
Antara 1 – 5 tahun 43.652

c. Kontrak pembangunan hotel

Pada tanggal 30 September 2012, jumlah kontrak yang belum diselesaikan atas aset dalam 
penyelesaian GMU dan GNK Perseroan adalah sebagai berikut:

                  (dalam jutaan Rupiah)
Entitas Anak Nilai Kontrak Belum Terselesaikan

PT Graha Multi Utama 2.600
PT Griya Nusa Kencana 15.031

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2012 
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2012 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN HISTORIS PERSEROAN 
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2012 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
TERSEBUT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI (“TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN”), DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN 
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI 
LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS 
INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERSEBUT, KECUALI LIABILITAS YANG 
TIMBUL AKIBAT KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN. 

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

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang 
berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan 
keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus 
membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2012, 31 
Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak diaudit), dan tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007. Laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 dan untuk sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton 
International Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai 
penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis”, 
melalui laporannya tertanggal 30 November 2012 yang telah diterbitkan kembali dalam laporannya 
tertanggal 25 Januari 2013 dan 12 Februari 2013. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 
31 Desember 2010, 2009 dan 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 22 September 2011. Laporan Keuangan konsolidasian 
Perseroan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 28 Juli 2008.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
  

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2010 2009 2008 2007
Aset Lancar
Kas dan setara kas 76.183 46.861 17.470 16.095 19.109 29.508
Setara kas yang dibatasi penggunaannya 1.700 - - - - -
Investasi jangka pendek 777 4.866 4.685 6.985 11.566 29.165
Piutang usaha – neto 103.973 40.796 26.546 17.215 17.801 13.485 
Piutang lain-lain – neto 26.361 7.166 1.898 2.092 2.286 2.465 
Persediaan 3.009 1.644 1.966 1.922 618 432 
Proyek dalam penyelesaian 34.478 6.556 3.483 3.186 4.692 4.325 
Piutang dari pihak-pihak berelasi 98.960 23.594 18.328 7.914 7.295 4.526
Pajak dibayar di muka 27.279 28.636 215 411 1.333 3.093 
Beban dibayar di muka dan uang muka 23.200 4.661 4.863 1.838 2.569 5.920 
Aset lancar lain-lain             1.340 - - - - -
Total Aset Lancar 397.260 164.780 79.454 57.658 67.269 92.919

Aset Tidak Lancar
Sewa tanah dibayar di muka – neto     10.263 5.907 - - - -
Piutang lain-lain – tidak lancar 4.112 3.900 - - - -
Aset pajak tangguhan - neto 3.631 3.277 1.028 666 285 -
Penyertaan saham 18.711 

Pada entitas asosiasi 21.994 21.933 1.092 2.014 4.811 -
Metode biaya 29.433 1.761 11.145 6.034 1.152 -

Aset tetap - neto 725.669 831.495 113.124 116.049 122.041 29.358 
Aset tak berwujud – neto 23.973 2.089 2.922 3.467 4.460 1.615
Taksiran tagihan pajak penghasilan 492 1.632 1.285 969 7 - 
Goodwill 112.684 - - - - - 
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(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2010 2009 2008 2007
Lain-lain 64.836 18.910 5.923 5.461 4.995 76.943 
Total Aset Tidak Lancar 997.087 890.904 136.519 134.660 137.750 126.627

Total Aset 1.394.347 1.055.684 215.973 192.318 205.019 219.546

Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha 65.076 38.044 40.066 18.246 16.696 11.188 
Utang lain-lain 155.916 113.557 3.205 1.170 329 12.545 
Pinjaman Bank jangka pendek – Neto 166.900 - - - - -
Liabilitas yang masih harus dibayar 26.687 19.637 3.458 785 3.493 311 
Utang pajak 56.703 41.512 17.855 14.797 12.207 7.148 
Utang kepada pihak-pihak berelasi 26.968 11.005 20.458 35.667 51.761 83.500 
Pendapatan diterima di muka 35.771 21.657 8.051 3.735 4.844 3.779 
Uang jaminan 6.328 6.524 5.256 3.654 3.288 - 
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam 

waktu satu tahun:  

     Pinjaman bank 24.929 21.076 3.349 1.972 748 748 
     Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan 

konsumen 2.046 1.633 2.047 304 224 1.092

Total Liabilitas Jangka Pendek 567.324 274.645 103.745 80.330 93.590 120.311

Liabilitas Jangka Panjang
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi 

bagian jatuh tempo
Pinjaman bank 304.151 407.709 66.435 71.303 73.690 61.598 
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan 

konsumen 1.265 580 760 11 295 325 

Liabilitas Pajak Tangguhan – neto 1.015 - - - - -
Goodwill negatif - - 21.816 23.170 23.010 24.288
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja 7.821 4.456 2.731 1.422 306 - 
Total Liabilitas Jangka Panjang 314.252 412.745 91.742 95.906 97.301 86.211

Total Liabilitas 881.576 687.390 195.487 176.237 190.891 206.522

Ekuitas
Modal Saham 299.096 299.096 1.400 1.400 1.400 1.400 
Saldo Laba 70.124 33.754 13.470 8.361 6.711 7.168 
Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada 

Pemilik Entitas Induk 369.220 332.850 14.870 9.761 8.111 8.568 

Kepentingan nonpengendali 143.551 35.444 5.615 6.321 6.017 4.456 

Total Ekuitas 512.771 368.294 20.485 16.082 14.128 13.024 
Total Liabilitas dan Ekuitas 1.394.347 1.055.684 215.972 192.318 205.019 219.546
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LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2012 2011 2011 2010 2009 2008 2007
Pendapatan neto 413.198 270.490 368.450 297.708 199.471 244.345 173.405
Beban pokok pendapatan 251.418 169.766 238.995 193.353 136.385 159.890 116.999
Laba bruto 161.780 100.724 129.455 104.355 63.086 84.455 56.406
Beban penjualan 14.560 5.941 9.137 8.031 6.689 12.055 9.869
Beban umum dan administrasi 109.356 54.367 90.284 71.349 53.515 53.928 36.349
Laba operasi 37.864 40.416 30.034 24.975 2.882 18.471 10.188
Pendapatan (beban) lain-lain :
Laba pelepasan penyertaan investasi 

dalam entitas anak dan entitas asosiasi 
– neto 

35.879 - 5.891 - 2.989 - -

Laba pelepasan aset tetap 4.316 1.373 853 292 - - (32)
Pendapatan keuangan 1.590 320 352 658 321 979 2.900
Amortisasi negatif goodwill - - - 1.354 1.354 1.278 1.278
Beban keuangan (29.644) (5.950) (7.467) (9.364) (8.229) (5.199) (1.124)
Laba (rugi) investasi jangka pendek 258 (556) (1.250) - 4.130 (3.275) (1.392)
Bagian atas laba (rugi) neto atas entitas 

asosiasi 527 (1.037) (659) (922) (1.286) - -

Keuntungan (kerugian) selisih nilai tukar 
mata uang asing – neto 371 (23) 54 (378) (32) 234 228

Pendapatan (beban) lain-lain - neto 2.856 57 (5.621) 919 5.478 537 (10)
Pendapatan (Beban) lain-lain neto 16.153 (5.816) (7.847) (7.441) 4.725 (5.446) 1.848
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak 54.017 34.600 22.187 17.534 7.607 13.025 12.036
Manfaat (Beban) Pajak
Kini (15.187) (7.770) (8.360) (9.714) (4.598) (7.911) (4.517)
Tangguhan (2.357) 225 595 362 381 285 -

Beban Pajak – Neto (17.544) (7.545) (7.765) (9.352) (4.217) (7.626) (4.517)
Laba Tahun Berjalan 36.473 27.055 14.422 8.182 3.390 5.399 7.519

Total Pendapatan Komprehensif Tahun 
Berjalan 36.473 27.055 14.422 8.182 3.390 5.399 7.519

Total Laba Yang Dapat Diatribusikan 
Kepada:
Pemilik entitas induk 36.371 27.398 12.467 8.110 2.649 3.543 7.168
Kepentingan nonpengendali 102 (343) 1.955 72 741 1.856 351

Total 36.473 27.055 14.422 8.182 3.390 5.399 7.519

Laba Bersih per Saham Dasar yang 
DIatribusikan kepada Pemilik Entitas 
Induk (dalam Rupiah penuh)

12 1.957 74 579 189 253 512
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RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan 30 September
2012

Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
 31 Desember

2011 2010 2009 2008 2007
RASIO PERTUMBUHAN (%)
Pendapatan 52,76% 23,76% 49,25% -18,37% 40,91% NA
Beban Pokok 48,10% 23,61% 41,77% -14,70% 36,66% NA 
Gross profit 60,62% 24,05% 65,42% -25,30% 49,73% NA 
Beban Operasional 105,47% 25,25% 31,85% -8,76% 42.77% NA 
Laba Operasi -6,31% 20,26% 766,59% -84,40% 81.31% NA 
Pendapatan lain lain -377,73% 5,46% -257,48% -186,76% -394,70% NA 
Laba sebelum Pajak 56,12% 26,54% 130,50% -41,60% 8,23% NA 
Laba bersih 34,81% 76,26% 141,36% -37,21% -28,18% NA 
Jumlah aset 32,08% 388,80% 12,30% -6,19% -6,62% NA 
Jumlah liabilitas 28,25% 251,63% 10,92% -7,68% -7,57% NA 
Jumlah Ekuitas 39,23% 1697,87% 27,38% 13,83% 8,48% NA 

RASIO FINANSIAL 
Return on aset (ROA) 2,98% 2,27% 4,01% 1,71% 2,54% 3,42%
Return on equity (ROE) 8,28% 7,42% 44,75% 22,44% 39,78% 57,73%
Margin laba kotor (GPM) 39,15% 35,14% 35,05% 31,63% 34,56% 32,53%
Margin laba operasional (OPM) 9,16% 8,15% 8,39% 1,44% 7,56% 5,88%
Margin laba bersih (NPM) 8,83% 3,91% 2,75% 1,70% 2,21% 4,34%
Pinjaman berbunga/ekuitas* 0,97 1,17 3,54 4,58 5,31 4,90
Liabilitas/aset 0,63 0,65 0,91 0,92 0,93 0,94

*Perseroan telah memenuhi persyaratan Perjanjian Kredit No. 303/PpjPK/SCBC-Thamrin/2010 tanggal 22 Juli 2010, antara  
PT Bank International Indonesia Tbk dengan DP, mengenai maksimum leverage yang diperkenankan adalah sebesar 2,5 kali 
dengan nilai rasio pinjaman berbunga/ekuitas sebesar 0,97, 1,17 dan 1,72 untuk periode yang berakhir pada 30 September 2012, 
31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010.
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V.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar 
Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan 
keuangan konsolidasian terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. 
Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
di Indonesia.

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2012,  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009, dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak diaudit), dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan 
pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2012 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis”, melalui laporannya 
tertanggal 30 November 2012 yang telah diterbitkan kembali dalam laporannya tertanggal 25 Januari 
2013 dan 12 Februari 2013. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2010 
dan 2009, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui 
laporannya tertanggal 22 September 2011.

1. Umum

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha 
dalam bidang jasa, pembangunan dan perdagangan. Perseroan membagi kegiatan usahanya dalam  
4 (empat) bidang usaha yaitu (i) penyelenggaraan pameran dan acara, (ii) pusat konvensi dan eksibisi, 
(iii) perhotelan dan (iv) penunjang penyelenggaraan pameran dan acara yang menyediakan berbagai 
jasa yang berkaitan erat dengan industri MICE di Indonesia antara lain jasa promosi, penyelenggaraan 
pameran, pengembangan konsep, desain konstruksi, desain interior, desain grafis dan peragaan, 
pembangunan stan, menyewakan dan mempersiapkan tenda Roder dan desain pengaturan lampu 
(lighting).

Entitas Anak Perseroan bergerak dibidang usaha penyelenggaraan dan usaha penunjang pameran atau 
acara, yang terintegrasi dan terpadu, yang meliputi penyelenggaraan pameran B2C, konvensi, seminar, 
berbagai aktivasi merek, peluncuran produk, rapat tahunan, pertemuan juga pertunjukan musik atau 
konser musik dan dibidang properti yaitu di perhotelan dan pusat konvensi atau pameran.

Strategi Perseroan dan Entitas Anak adalah memperluas portofolio pamerannya dengan menambah 
pameran baru, mengembangkan pusat-pusat konvensi untuk meningkatkan ukuran pameran-
pamerannya yang sudah ada, dan mengembangkan hotel-hotel di sekitar pusat-pusat konvensinya 
maupun di tempat lain untuk mendukung pameran-pamerannya untuk mencapai pertumbuhan yang 
diharapkan dalam pasar hotel domestik di Indonesia.

Berdasarkan sejarahnya, kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak berpusat di sekitar 
penyelenggaraan dan persiapan (fitting out) pameran dan acara, terutama acara pameran perdagangan 
B2C, untuk usaha-usaha internasional dan domestik dalam berbagai sektor untuk menjual produk-
produk mereka kepada konsumen ritel. Pada bulan Desember 2011 Perseroan dan Entitas Anak 
menjalankan restrukturisasi perusahaan dengan melakukan reorganisasi atas lima Entitas Anaknya ke 
dalam segmen penyelenggaraan pameran  atau  acara dan  dua dari Entitas Anaknya ke dalam segmen 
penunjang penyelenggaraan pameran dan acara dan Perseroan melakukan restrukturisasi dengan 
melakukan ekspansi usaha dalam bidang properti yaitu di perhotelan dan pusat konvesi dan pameran.



31

Sejak awal tahun 2009 hingga akhir tahun 2012, Perseroan dan Entitas Anak telah menyelenggarakan 
161 pameran dengan jumlah ruang pameran sekitar 1.262.370 m2 yang telah dihadiri oleh lebih dari 
15.830 peserta pameran dan 7.536.000 pengunjung. Perseroan dan Entitas Anak menyelenggarakan 
beberapa pameran terbesar di Indonesia, seperti Indonesia International Motor Show, acara otomotif 
terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, dari segi luas ruang pameran. Perseroan dan Entitas Anak 
menyelenggarakan konser musik di tahun 2012 seperti David Guetta, David Foster dan Jennifer Lopez. 
Selain itu Perseroan dan Entitas Anak juga dipercaya oleh pihak ketiga untuk menyelenggarakan 
berbagai macam acara seperti rapat tahunan, peluncuran produk baru, pertemuan, roadshow produk 
dan pameran produk di mall dan berbagai macam acara dan kegiatan aktivasi merek lainnya, yang 
jumlahnya lebih dari mencapai lebih dari 500 acara di tahun 2012. 

Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan memiliki dua pusat konvensi dan mengoperasikan satu 
pusat konvensi dengan keseluruhan ruang pameran dengan luas lebih dari 16.000 m2 dan dengan 
kapasitas sekitar 20.000 pengunjung. Gross building dari dua pusat konvensi dan pameran yang dimiliki 
Perseroan yaitu Gramedia Expo di Surabaya dan BNDCC di Nusa Dua Bali memiliki luas kurang lebih 
50.000 m2 dan hingga saat Prospektus ini diterbitkan sedang dilakukan pembangunan perluasan atau 
tahap dua dari BNDCC yang rencananya akan beroperasi pada bulan September 2013. Selain itu, 
Perseroan juga sedang mengembangkan dua pusat konvensi yang diharapkan akan menambah kurang 
lebih 113.000 m2 ruang pameran dan menambah kapasitas sekitar 140.000 pengunjung Salah satu 
pusat konvensi Perseroan yang saat ini sedang dibangun adalah Indonesia International Convention 
Center yang merupakan salah satu dari dua pusat konvensi terbesar di Asia Tenggara.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki enam hotel yang telah beroperasi dengan 
total kamar sebanyak 657 kamar, selain itu mengembangkan 11 hotel baru dan 4 hotel yang tergabung 
dengan pusat konvensi yang akan beroperasi pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Pengembangan 
ini diharapkan akan dapat menambah lebih dari 749 kamar tambahan pada tahun 2013, 1190 kamar 
tambahan pada tahun 2014 dan 338 kamar tambahan di tahun 2015. Hotel-hotel milik Perseroan 
dikelola oleh para pihak ketiga di bawah merek yang dikenal pada segmen-segmen utama dalam pasar 
industri perhotelan domestik di Indonesia.
Perseroan mengelompokkan kegiatan-kegiatan usahanya ke dalam empat segmen, berdasarkan 
jenis kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak. Segmen-segmen tersebut adalah 
penyelenggaraan pameran dan acara, pusat-pusat konvensi, hotel, dan usaha penunjang pameran/
acara.

2. Faktor-faktor Utama yang Mempengaruhi Hasil Operasional Perseroan dan Entitas Anak

Kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

Kondisi Perekonomian Secara Umum

Kondisi perekonomian yang secara umum berlaku di Indonesia memberikan dampak/pengaruh terhadap 
masing-masing segmen usaha Perseroan dan Entitas Anak.  

Pameran dan Acara

Segmen usaha pameran dan acara Perseroan dan Entitas Anak yang berfokus pada pameran-
pameran B2C, dimana memiliki ketergantungan pada pengeluaran /konsumsi peserta pameran, sangat 
bergantung pada keadaan perekonomian di Indonesia. Selain itu, di masa mendatang Perseroan dan 
Entitas Anak berkeinginan untuk memperluas portofolio pamerannya yang berfokus pada penawaran-
penawaran pameran B2B dimana pameran-pameran ini bergantung pada sentimen bisnis, yang 
bergantung pada keadaan perekonomian di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan perekonomian 
Indonesia, konsumen dan usaha-usaha di Indonesia memiliki lebih banyak disposable income dan daya 
beli yang lebih besar untuk memperoleh barang dan jasa seperti yang ditawarkan di pameran-pameran 
dan acara-acara yang diselenggarakan atau yang lokasinya disediakan oleh Perseroan dan Entitas 
Anak. Permintaan ruang pameran dari para peserta pameran biasanya meningkat pada masa-masa 
permintaan konsumen dan sentimen bisnis yang optimis. Sebaliknya, saat perekonomian di Indonesia 
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sedang lesu atau konsumen atau sentimen bisnis sedang melemah, keseluruhan konsumsi cenderung 
menurun, dan permintaan ruangan pameran dari para peserta pameran juga menurun. 

Kinerja segmen usaha pameran dan acara Perseroan dan Entitas Anak juga bergantung pada nilai 
kurs mata uang yang berlaku. Saat nilai Rupiah relatif menguat, para konsumen dan sektor usaha di 
Indonesia dapat membeli barang-barang impor yang dipamerkan dalam pameran-pameran dan acara-
acara Perseroan dan Entitas Anak dan sebagai konsekuensinya dimana terdapat permintaan yang lebih 
besar dari para peserta pameran untuk kebutuhan ruang/tempat pameran dan tingkat kehadiran yang 
lebih banyak dari para pengunjung di pameran dan acara pada kondisi tersebut.  

Pusat-pusat Konvensi

Permintaan ruang pameran Perseroan dan Entitas Anak dari para peserta pameran cenderung 
menguat dan melemah seiring dengan kondisi perekonomian secara umum di Indonesia dan hal ini 
juga terjadi pada permintaan ruang pameran di pusat-pusat konvensi Perseroan dan Entitas Anak 
dari para penyelenggara pameran. Selain itu, anggaran para konsumen, sektor usaha dan organisasi/
badan usaha lokal yang tersedia untuk acara berskala besar mendorong permintaan ruang acara untuk 
pernikahan, seminar, dan acara lain untuk diadakan di pusat-pusat konvensi Perseroan dan Entitas 
Anak, juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan sentimen usaha. Kondisi perekonomian global yang 
melemah pada tahun 2008 dan 2009 memiliki korelasi dengan penurunan pada jumlah konvensi dan 
pameran B2B yang diselenggarakan di banyak lokasi di seluruh Indonesia.  Sebagai contoh, jumlah 
acara yang diselenggarakan di Bali menurun sekitar 10% dari tahun 2007 dibandingkan tahun 2008 dan 
menurun sebesar 11% pada tahun 2009 dan meningkat dengan membaiknya kondisi perekonomian 
secara umum pada tahun 2010 dan 2011, di periode tersebut jumlah acara yang diselenggarakan di Bali 
meningkat masing-masing sekitar 27% dan 20%.  

Dengan adanya pertumbuhan dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan 
semakin menjanjikannya industri MICE, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah 
menunjuk sepuluh kota sebagai tujuan MICE. Sebagai bagian dari penunjukan tersebut, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia akan bertanggung jawab untuk mengembangkan Jakarta, 
Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, Medan, Batam-Bintan, Padang-Bukit tinggi, Makassar, dan 
Manado menjadi  tujuan MICE.  Secara khusus, pemerintahan Indonesia berusaha untuk membangun 
infrastruktur MICE di Indonesia dan untuk menarik permintaan domestik di luar Jakarta dan Bali, dengan 
mengadakan rapat-rapat pemerintahan di lokasi-lokasi lain di Indonesia. Perseroan dan Entitas Anak 
meyakini bahwa dengan prasarana dan sarana Indonesia yang membaik akan meningkatkan daya 
tariknya bagi perusahaan-perusahaan dan para peserta pameran internasional, serta para peserta 
pameran domestik, yang pada akhirnya akan mengakibatkan meningkatnya tawaran-tawaran pameran 
di Indonesia. Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa pusat-pusat konvensinya di Surabaya, 
Bali dan Medan, dan yang masih dalam pembangunan di Jakarta dan Makassar, memiliki posisi yang 
baik untuk mencapai potensi pertumbuhan ini.

Hotel-hotel

Hotel-hotel tempat Perseroan dan Entitas Anak memiliki kepemilikan menargetkan para pebisnis 
domestik, dan para turis domestik. Tingkat hunian dan tarif kamar rata-rata dari hotel-hotel milik 
Perseroan dan Entitas Anak dengan demikian akan terkena dampak signifikan dari jumlah perjalanan 
yang dilakukan para konsumen potensialnya dan anggaran mereka. Akibatnya, Perseroan dan 
Entitas Anak memperkirakan bahwa keadaan perekonomian di Indonesia akan memiliki dampak yang 
signifikan atas pendapatan hotelnya karena kinerja perekonomian di Indonesia yang kuat secara umum 
mendorong perjalanan dan pengeluaran bisnis serta dapat meningkatkan pariwisata domestik. Selain itu, 
seperti pusat-pusat konvensi Perseroan dan Entitas Anak, hotel-hotel milik Perseroan dan Entitas Anak 
memiliki porsi pendapatan dari penyelenggaraan acara-acara, sehingga suatu kondisi perekonomian 
yang baik berpotensi kepada peningkatan permintaan ruang acara dalam hotel-hotel milik Perseroan 
dan Entitas Anak. Sebaliknya, kinerja perekonomian di Indonesia yang lemah dapat memiliki dampak 
yang negatif terhadap tarif kamar rata-rata dan tingkat hunian rata-rata di hotel-hotel Perseroan dan 
Entitas Anak apabila para pebisnis mengurangi perjalanan dinasnya dan mengurangi pengeluarannya 
saat melakukan perjalanan. Namun demikian, hotel-hotel dengan harga yang lebih rendah, tempat 
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Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki kepemilikan, mungkin tidak mengalami penurunan yang 
material dalam tingkat hunian apabila para pebisnis memilih untuk berhemat dan menghindari hotel-
hotel yang lebih mahal. Namun demikian, tarif kamar dapat terkena dampak negatif apabila hotel-hotel 
pesaing mengurangi tarif guna mempertahankan tingkat hunian.

Kamar-kamar Hotel yang Tersedia, Tingkat Hunian dan Tarif Kamar

Pada tahun 2011, Perseroan membeli kepemilikan dalam empat hotel di Indonesia dan tahun 2012 
akan mencerminkan pendapatan dari segmen usaha ini untuk masa satu tahun penuh. Pendapatan 
dari segmen ini utamanya tergantung pada jumlah kamar yang tersedia, tingkat hunian, tarif kamar dan 
penyewaan ruang pertemuan.  

Selama dua tahun ke depan, Perseroan dan Entitas Anak berharap bahwa tambahan kepemilikannya 
dalam hotel-hotel akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan dari segmen ini. Perseroan dan Entitas 
Anak pada saat Prospektus ini diterbitkan telah mengoperasikan 6 hotel, dan sedang mengembangkan 
15 hotel, yang diperkirakan 6 hotel akan mulai beroperasi pada tahun 2013 dan hotel lainnya akan mulai 
berpoperasi pada tahun 2014 dan tahun 2015 termasuk juga 2 gabungan hotel dan pusat konvensi yang 
akan mulai beroperasi pada tahun 2013 dan pertengahan 2014. Hotel-hotel ini akan menambah kurang 
lebih 749 tambahan kamar tamu yang tersedia pada tahun 2013 dan 1.190 kamar tamu tambahan 
yang tersedia pada tahun 2014 dan 338 kamar tamu di tahun 2015. Hotel-hotel yang baru beroperasi 
biasanya memiliki tingkat hunian yang relatif rendah karena masih  berusaha memperoleh pengakuan 
konsumen dan posisi dalam pasar. Sebagai akibatnya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki perkiraan 
bahwa hotel-hotel baru dapat menekan keseluruhan rata-rata tingkat huniannya selama beberapa 
tahun ke depan.

Faktor-faktor penting lainnya yang mempengaruhi tingkat hunian Perseroan dan Entitas Anak antara 
lain adalah pola perjalanan para tamu hotel, kompetisi dari hotel-hotel lain, lokasi hotel-hotel tersebut 
dan kualitas jasa dan fasilitas hotel-hotel milik Perseroan dan Entitas Anak. Penjualan makanan dan 
minuman di hotel-hotel milik Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada jumlah tamu yang menginap 
di hotel-hotelnya dan jumlah pernikahan, seminar, rapat dan acara lainnya yang diselenggarakan oleh 
gabungan hotel-dan-pusat-konvensi yang dimiliki dan dikelola oleh Perseroan dan Entitas Anak, karena 
hotel-hotel Santika Premiere Dyandra yang dimiliki dan dikelola oleh Perseroan dan Entitas Anak akan 
menggunakan fasilitas makanan dan minumannya sendiri untuk acara-acara tersebut.

Tarif kamar di hotel-hotel milik Perseroan dan Entitas Anak ditentukan oleh para operator hotel-hotel 
milik Perseroan dan Entitas Anak, seperti AIM dan SMS. Struktur tarif untuk masing-masing hotel milik 
Perseroan dan Entitas Anak ditentukan oleh AIM dan SMS berdasarkan suatu survey pasar hotel-
hotel yang dioperasikan di daerah sekitarnya. AIM dan SMS kemudian mempresentasikan tarif yang 
diajukan kepada Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh persetujuan secara formal. Pada saat 
Prospektus ini diterbitkan, tarif kamar harian di hotel-hotel Amaris milik Perseroan dan Entitas Anak 
berkisar antara Rp350.000 hingga Rp450.000, dengan tarif maksimal Rp500.000, dan di hotel-hotel 
Santika milik Perseroan dan Entitas Anak biasanya mulai dari Rp500.000. AIM dan SMS mengkaji ulang 
struktur tarif untuk hotel-hotel milik Perseroan dan Entitas Anak secara kwartalan. 

Untuk masing-masing hotel milik Perseroan dan Entitas Anak yang berada di bawah manajemen 
Amaris, Perseroan dan Entitas Anak membayar 1,0 persen dari total pendapatan hotel terkait kepada 
AIM, 0,5 persen dari total pendapatan kamar hotel tersebut (kecuali untuk Amaris Hotel Bogor, yang 
Perseroan dan Entitas Anak tidak membayar persentase dari total pendapatan kamar), dan antara 
5,0 sampai 7,0 persen dari laba kotor hotel tersebut, tergantung pada rasio laba kotor terhadap total 
pendapatan dari hotel tersebut. Untuk masing-masing hotel milik Perseroan dan Entitas Anak di bawah 
manajemen Santika, Perseroan dan Entitas Anak membayar 2,0 persen dari total pendapatan hotel 
terkait kepada SMS, 0,5 persen dari total pendapatan kamar hotel tersebut (kecuali untuk Amaris Hotel 
Bogor, yang Perseroan dan Entitas Anak tidak membayar persentase dari total pendapatan kamar), dan 
antara 5,0 persen sampai 7,0 persen dari laba kotor hotel tersebut, tergantung pada rasio laba kotor 
terhadap total pendapatan dari hotel tersebut. Dengan demikian, para operator hotel memiliki insentif 
untuk memaksimalkan tingkat hunian dan tarif kamar karena hal ini memiliki dampak langsung pada 
remunerasi mereka.



34

Ruang Pusat Konvensi dan Penggunaan

Pendapatan dari pusat-pusat konvensi yang dimiliki dan dikelola oleh Perseroan dan Entitas Anak 
umumnya bergantung pada total luas ruang pameran yang disewa, jumlah konvensi, seminar, rapat, 
acara sosial (seperti pernikahan), konser, dan acara lainnya yang diselenggarakan di pusat-pusat 
konvensi serta permintaan untuk makanan dan minuman di acara-acara tersebut.  

Dalam periode tiga tahun ke depan, Perseroan dan Entitas Anak berkeinginan membuka dua pusat 
konvensi baru, yaitu tahap pertama Indonesia International Convention Center dan Makassar 
International Convention Center.  Pusat-pusat konvensi ini diharapkan oleh Perseroan dan Entitas 
Anak akan menambah luas ruang pameran tambahan kurang lebih 113.000 m2 pada tahun 2015. 
Selain itu Perseroan dan Entitas Anak berharap akan menyelesaikan perluasan tambahan 4.000 m2 
ruang konvensi dan pameran di BNDCC pada tahun 2013.  Pusat-pusat konvensi tambahan ini akan 
meningkatkan jumlah keseluruhan ruang konvensi dan pameran yang tersedia untuk disewakan oleh 
Perseroan dan Entitas Anak dan mewujudkan peluang untuk pertumbuhan pendapatan. Pusat-pusat 
konvensi milik Perseroan dan Entitas Anak akan menjadi beberapa yang terbesar di Indonesia, dan hal 
tersebut memberikan keunggulan kompetitif sebagai satu tempat untuk menyelenggarakan acara-acara 
yang lebih besar. Lebih lanjut, Perseroan dan Entitas Anak menawarkan jasa penyediaan makanan 
dan minuman di BNDCC yang dimiliki dan dikelola oleh Perseroan dan Entitas Anak dan di  Medan 
International Convention Center dimana dikelola oleh Perseroan dan Entitas Anak masing-masing 
sejak tanggal 27 September 2011 dan 15 Februari 2012 sedang dalam proses menambah kemampuan 
kapasitas penyediaan makanan dan minuman in-house di Gramedia Expo, Surabaya dimana hal ini 
akan meningkatkan pendapatan dari segmen pusat-pusat konvensinya.

Faktor-faktor utama yang berdampak pada tingkat penggunaan pusat konvensi milik Perseroan dan 
Entitas Anak, dan selanjutnya akan mempengaruhi pendapatan antara lain yaitu jumlah dan sifat 
pameran serta acara yang diselenggarakan, tingkat kompetisi dengan pusat-pusat konvensi lainnya, 
lokasi dan kualitas jasa serta fasilitas pusat-pusat konvensi milik Perseroan dan Entitas Anak, dalam 
hal BNDCC, popularitas Bali sebagai tujuan untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh perusahaan, 
pemerintahan luar negeri dan organisasi lainnya.

Strategi Penetapan Harga

Saat bernegosiasi mengenai harga dengan para peserta pameran, Perseroan dan Entitas Anak 
mempertimbangkan beberapa faktor untuk memenuhi merealisasikan perkiraan marjin yang akan 
dicapai, termasuk ruang lantai dan lokasi yang dibutuhkan peserta pameran (contohnya, stan di pintu 
masuk dan pintu keluar pada suatu pameran yang menerima lalu lintas (traffic) yang lebih tinggi akan 
diminta harga premium), jumlah pengunjung yang perlu diantisipasi pada pameran, dan komponen-
komponen biaya seperti lokasi, jasa promosi dan pemasaran dan pajak. Kegiatan-kegiatan promosi, 
seperti potongan harga untuk keikutsertaan pada suatu pameran sejak awal, atau paket untuk 
penggunaan jasa penunjang acara Perseroan dan Entitas Anak, juga dapat mempengaruhi penjualan 
bersih dalam suatu periode tertentu.  

Manajemen Perseroan dan Entitas Anak menetapkan strategi pemberian harga untuk pusat-pusat 
konvensinya dengan mengacu pada sejumlah faktor, dan secara berkala mengkaji ulang strategi 
pemberian harganya. Faktor-faktor utama termasuk antara lain peralatan, kebutuhan jasa, segmen 
pasar, harga pesaing dan waktu. Perseroan dan Entitas Anak memiliki suatu kebijakan pemberian 
harga untuk produk-produk dan jasa-jasanya yang berbeda-beda, misalnya sewa kamar, paket rapat, 
permintaan makanan dan minuman, peralatan audio-visual dan jasa-jasa tambahan lainnya. Selama 
low season, Perseroan dan Entitas Anak menawarkan potongan harga, sementara selama peak 
season Perseroan dan Entitas Anak mengenakan harga premium. Perseroan dan Entitas Anak juga 
menawarkan tarif paket untuk pelanggan yang memesan lebih dari satu jasa, serta tarif diskon untuk 
para pelanggan strategis.



35

Kompetisi

Pameran dan Acara

Terdapat kompetisi yang signifikan untuk ruang pameran di pusat-pusat konvensi di Jakarta, sebagai 
pasar terbesar untuk segmen usaha/penyelenggaraan pameran dan acara Perseroan dan Entitas Anak. 
Permintaan untuk ruang pameran di Jakarta, dan Jakarta Pusat pada khususnya, telah meningkat 
beberapa tahun belakangan ini, sementara persedian ruang pada pusat-pusat konvensi relatif 
konstan. Meningkatnya kompetisi untuk ruang telah menyebabkan tarif sewa untuk ruang pameran 
mengalami peningkatan beberapa tahun belakangan ini, dan Perseroan dan Entitas Anak tidak selalu 
dapat membebankan peningkatan biaya ini kepada para peserta pameran di pameran-pamerannya, 
sehingga akan mengurangi marjin Perseroan dan Entitas Anak. Permintaan untuk ruang pameran juga 
meningkat di kota-kota di luar Jakarta. Sebagai contoh, di Surabaya, para penyelenggara pameran 
selain Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan ekspansi atas penawaran pameran mereka sejak 
pembukaan Gramedia Expo Surabaya, yang menyediakan suatu lokasi yang modern untuk pameran-
pameran. Selain itu, apabila para penyelenggara pameran internasional memperluas tawaran mereka 
di Indonesia untuk merespons perkembangan perekonomian Indonesia secara umum atau fokus 
secara spesifik oleh pemerintah Indonesia pada pengembangan kota-kota tertentu sebagai tujuan 
pameran, maka permintaan untuk ruang pameran dapat melebihi persediaan ruang pameran. Dengan 
meningkatnya permintaan untuk ruang pameran di seluruh Indonesia, biaya sewa Perseroan dan 
Entitas Anak dapat terus meningkat, secara khusus di kota-kota di mana Perseroan dan Entitas Anak 
tidak memiliki  ruang pameran atau pusat konvensinya sendiri.  

Selain itu, kurangnya ruang pameran yang luas di kota-kota besar di Indonesia juga telah membatasi 
kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menumbuhkan pameran-pamerannya, dan secara 
khusus, Indonesian International Motor Perseroan dan Entitas Anak, yang selama ini dibatasi pada ruang 
seluas 50.000 m2 beberapa tahun belakangan ini dikarenakan kurangnya fasilitas yang memadai di 
Jakarta. Namun demikian, Perseroan dan Entitas Anak mengharapkan hambatan ini akan terjembatani 
dengan pembukaan pusat-pusat konvensi miliknya yang sedang dibangun pada saat Prospektus ini 
diterbitkan.

Pusat Konvensi

Pusat-pusat konvensi yang dimiliki dan dikelola oleh Perseroan menghadapi lingkungan persaingan 
yang berbeda-beda, berdasarkan lokasi mereka. Pusat konvensi milik Perseroan dan Entitas Anak yang 
terbesar pada saat Prospektus ini diterbitkan, BNDCC, merupakan pusat konvensi terbesar di Bali dan 
pusat konvensi besar yang paling baru di Bali (pusat-pusat konvensi terbesar kedua dan ketiga di Bali 
yang masing-masing dibangun pada tahun 1989 dan 1991). Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan 
bahwa BNDCC, yang besar dan modern, memiliki posisi yang baik untuk menangkap sebagian besar 
pasar konvensi di Bali, dan pada tahun 2011, tahun saat BNDCC mulai beroperasi, BNDCC menjadi 
tuan rumah bagi kurang lebih 32% konvensi-konvensi yang diadakan di Bali. Di masa mendatang, 
diperkirakan sejumlah pusat konvensi akan mulai beroperasi di Bali, yang salah satunya, apabila sudah 
selesai dibangun, akan menggantikan BNDCC sebagai pusat konvensi terbesar di Bali. Dengan adanya 
peningkatan persediaan yang akan terjadi dalam waktu dekat, Perseroan dan Entitas Anak dapat 
menghadapi tekanan dalam hal penggunaan dan pemberian harga, meskipun Perseroan dan Entitas 
Anak mengharapkan permintaan yang besar akan mengatasi tekanan ini.

Perseroan dan Entitas Anak mengharapkan Indonesia International Convention Center, yang tahap 
pertamanya direncanakan akan mulai beroperasi pada bulan Juni 2014, akan menjadi pusat konvensi 
terbesar di Jakarta dan Indonesia. Dengan luas kurang lebih 100.000 m2 ruang pameran, tahap 
pertama Indonesia International Convention Center akan menjadi hampir dua kali lebih luas dari 
pesaing utamanya. Selain Indonesia International Convention Center, sejumlah pusat konvensi lainnya 
diperkirakan akan mulai beroperasi di Jakarta dalam waktu dekat, yang akan menimbulkan persaingan. 
Namun demikian, Perseroan dan Entitas Anak memperkirakan bahwa ukuran Indonesia International 
Convention Center akan menempatkannya untuk menangkap potensi pertumbuhan di pasar pameran 
dan konvensi Jakarta, secara khusus untuk konvensi-konvensi berskala besar, dan bahwa Perseroan 
dan Entitas Anak akan bersaing dengan fasilitas-fasilitas lainnya di Asia Tenggara untuk pameran dan 
konvensi tingkat internasional. 
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Lingkungan persaingan di tempat lain di Indonesia sangat bergantung pada kondisi lokal. Faktor-
faktor persaingan di masing-masing tempat tersebut termasuk antara lain tarif sewa, kualitas fasilitas, 
kenyamanan lokasi, dan kualitas dan lingkup perlengkapan lainnya. Persaingan pada tingkat lokasi 
bergantung pada stabilitas kondisi politik, sosial dan ekonomi, persepsi pasar, akses ke lokasi dan 
tingkat pentingnya lokasi secara komersil (seperti apakah lokasi merupakan pusat bisnis setempat atau 
pemerintah daerah), kebudayaan setempat, keberhasilan lokasi dalam mempromosikan dirinya sebagai 
tujuan MICE serta faktor-faktor makro lainnya.

Hotel-hotel

Industri hotel dan leisure tempat hotel-hotel milik Perseroan dan Entitas Anak beroperasi sangatlah 
kompetitif. Rata-rata tingkat hunian dan tarif kamar Perseroan dan Entitas Anak dapat dihambat 
oleh persaingan yang dihadapi di lokasi-lokasi tempatnya beroperasi. Perseroan dan Entitas Anak 
mengalami persaingan harga yang signifikan di beberapa pasar untuk hotel-hotelnya, khususnya di 
luar Jawa dan Bali. Saat pesaing baru memasuki lokasi-lokasi dimana hotel-hotel milik Perseroan dan 
Entitas Anak beroperasi, mereka biasanya menawarkan tarif promosi special. Akibatnya, rata-rata tarif 
kamar Perseroan dan Entitas Anak (beserta tarif para pesaingnya yang lain) biasanya menurun drastis 
guna mempertahankan rata-rata tingkat hunian.

Posisi hotel-hotel milik Perseroan dan Entitas Anak di Jakarta dan Bali, yang bersama-sama merupakan 
mayoritas dari hotel-hotel milik Perseroan dan Entitas Anak yang masih dalam pembangunan, umumnya 
positif. Di Jakarta, Perseroan dan Entitas Anak mengharapkan bahwa tingkat hunian yang tinggi di 
golongan hotel tingkat menengah memiliki kemungkinan akan mendorong pertumbuhan dalam rata-rata 
tarif kamar harian, meskipun faktanya persediaan hotel baru akan memasuki pasar tersebut. Namun 
demikian, Jones Lang LaSalle memproyeksikan bahwa persediaan kamar hotel tarif rendah akan 
bertumbuh sebanyak 77,4% di Jakarta dalam dua tahun ke depan, yang dapat memiliki dampak negatif 
terhadap kinerja hotel-hotel Amaris milik Perseroan dan Entitas Anak yang masih dalam pembangunan 
di Jakarta. Di Bali, Perseroan dan Entitas Anak memperkirakan bahwa prasarana yang sudah membaik, 
dengan perluasan dan renovasi Bandara Internasional Ngurah Rai, akan memiliki dampak yang positif 
terhadap pariwisata di Bali, dan  juga pada dua hotel Amaris dan satu hotel Santika milik Perseroan dan 
Entitas Anak yang masih dalam pembangunan dan satu hotel Santika yang telah buka ditahun 2012 
di Bali. Jones Lang LaSalle memproyeksikan timbulnya banyak hotel-hotel tarif rendah yang baru di 
Bali selama dua tahun ke depan, yang akan mengakibatkan semakin meningkatnya persaingan yang 
dihadapi hotel Amaris milik Perseroan dan Entitas Anak yang masih dalam pembangunan di Bali, dan 
Jones Lang LaSalle mengantisipasi bahwa persaingan tersebut akan memiliki dampak yang kecil pada 
tingkat hunian Perseroan dan Entitas Anak. 

Lingkungan persaingan di tempat lain di Indonesia sangat bergantung pada kondisi lokal. Faktor-
faktor persaingan di masing-masing tujuan mencakup tarif sewa, kualitas fasilitas, kenyamanan lokasi, 
kualitas dan lingkup perlengkapan lainnya. Persaingan pada tingkat lokasi bergantung pada stabilitas 
kondisi politik, sosial dan ekonomi, persepsi pasar, akses ke lokasi dan tingkat pentingnya lokasi 
secara komersil (seperti apakah lokasi merupakan pusat bisnis setempat atau pemerintah daerah), 
kebudayaan setempat, keberhasilan lokasi dalam mempromosikan dirinya sebagai tujuan MICE dan 
faktor-faktor makro lainnya. 

Selain menghadapi persaingan dalam Indonesia, hotel-hotel dan lokasi-lokasi milik Perseroan dan 
Entitas Anak juga akan bersaing dengan lokasi-lokasi turis dan bisnis luar negeri. Asia Tenggara, Eropa, 
dan Australia telah menjadi semakin murah bagi para turis domestik, khususnya dengan meningkatnya 
maskapai penerbangan biaya rendah di Asia Tenggara, dan lokasi-lokasi luar negeri demikian juga 
dapat dianggap sebagai lokasi-lokasi yang menarik untuk tujuan acara atau pameran. 
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Biaya Pendapatan dan Beban Operasional

Hasil operasional Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh biaya pendapatan dan beban 
operasionalnya. Biaya pendapatan dan beban operasional Perseroan dan Entitas Anak untuk segmen 
usaha penyelenggaraan pameran dan acaranya sebagian besar terdiri dari beban sewa, beban 
kontraktor dan gaji, upah dan beban pegawai. Biaya pendapatan dan beban operasional Perseroan 
dan Entitas Anakuntuk segmen pusat konvensi dan hospitality sebagian besar terdiri atas depresiasi 
aset-aset, biaya manajemen dan utilitas.

Komponen terbesar dari beban operasional Perseroan dan Entitas Anak adalah pembayaran dan 
provisi untuk pegawai, yang mencakup gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, masing-masing sebesar 
52,62%, 51,02%, 51,19% dan 42,78% dari beban operasionalnya pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 
pada sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Merekrut dan mempertahankan 
pegawai yang kompeten dan memiliki kualifikasi merupakan hal penting bagi keberhasilan bisnis 
Perseroan dan Entitas Anak, hal ini disebabkan oleh para pegawainya memiliki hubungan yang ekstensif 
dengan para peserta pameran di pameran-pameran, tamu-tamu di hotel-hotel dan Entitas Anak dan 
para penyelenggara acara di pusat-pusat konvensi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak.

3. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mewajibkan manajemen 
untuk melakukan penilaian, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, pengeluaran, 
aset dan kewajiban yang dilaporkan, serta pengungkapan kewajiban kontinjensi, pada akhir masa 
pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi ini dapat mengakibatkan 
hasil yang membutuhkan penyesuaian yang material atas jumlah aset dan kewajiban bawaan yang 
terpengaruhi di masa-masa mendatang. 

Penilaian-penilaian berikut dilakukan oleh manajemen dalam proses pelaksanaan kebijakan akuntansi 
Perseroan dan Entitas Anakyang memiliki dampak paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui 
dalam laporan keuangan konsolidasian

Klasifikasi Aset dan Kewajiban Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset-aset keuangannya sebagai pinjaman dan piutang 
serta aset keuangan pada nilai wajar melalui laba atau rugi. Klasifikasi tersebut tergantung pada 
tujuan akuisisi aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangannya pada 
pengakuan awal dan, apabila diperbolehkan dan sesuai, melakukan evaluasi ulang atas penunjukan 
ini setiap akhir tahun buku. Pinjaman dan piutang merupakan aset keuangan non-derivatif dengan 
pembayaran-pembayaran tetap atau yang dapat ditentukan yang tidak dirujuk dalam suatu pasar aktif.  
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba atau rugi mencakup aset keuangan yang dimiliki untuk 
perdagangan dan aset keuangan yang ditunjuk setelah pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba 
atau rugi.  

Perseroan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi aset dan kewajiban tertentu sebagai aset keuangan 
dan kewajiban keuangan apabila memenuhi definisi yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (“PSAK”) No. 55 (Revisi 2006).

Cadangan untuk Penurunan Piutang Dagang

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, cadangan untuk penurunan diestimasikan berdasarkan telaah 
kolektabilitas masing-masing saldo piutang di akhir tahun. Efektif per 1 Januari 2010, Perseroan dan 
Entitas Anak menyisihkan cadangan untuk penurunan nilai sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 
55 (Revisi 2006).  Piutang Perseroan dan Entitas Anak dihapuskan pada tahun dimana piutang tersebut 
ditetapkan dapat ditagihkan.
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Perseroan dan Entitas Anak mengevaluasi akun-akun tertentu dimana terdapat informasi bahwa 
pelanggan-pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka. Dalam hal seperti 
ini, Perseroan dan Entitas Anak menggunakan penilaian, berdasarkan fakta dan keadaan yang terbaik 
yang tersedia termasuk, namun tidak terbatas pada, usia hubungan dengan pelanggan dan status kredit 
pelanggan saat ini berdasarkan laporan kredit dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang diketahui, 
untuk mencatat provisi-provisi tertentu untuk para pelanggan terhadap jumlah yang harus dibayarkan 
untuk mengurangi jumlah yang harus diterima yang diharapkan dapat ditagihkan oleh Perseroan dan 
Entitas Anak. Provisi tertentu ini dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang 
diterima mempengaruhi jumlah cadangan untuk penurunan piutang dagang.

Pensiun dan Tunjangan Pegawai

Biaya menyediakan tunjangan pegawai berdasarkan hukum Indonesia ditetapkan berdasarkan metode 
valuasi “projected unit credit”.  Keuntungan atau kerugian aktuaria diakui sebagai pendapatan atau 
beban apabila nilai kumulatif bersih dari keuntungan atau kerugian aktuaria yang tidak diakui pada akhir 
tahun laporan sebelumnya melampaui 10% dari nilai saat ini dari kewajiban tunjangan yang ditetapkan 
pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian ini diakui dengan menggunakan dasar garis lurus 
selama rata-rata perkiraan sisa usia kerja para pegawai. Lebih dari itu, biaya jasa di masa lalu yang 
timbul dari dimulainya rencana tunjangan atau perubahan dalam tunjangan yang harus dibayarkan dari 
suatu rencana yang ada wajib diamortisasi selama masa tersebut sampai dengan tunjangan terkait 
menjadi vested.

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan kewajiban tunjangan pegawai Perseroan dan Entitas Anak 
tergantung pada pemilihan asumsi-asumsi tertentu oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah 
tersebut. Asumsi-asumsi tersebut mencakup, antara lain, tarif diskonto, peningkatan gaji tahunan di 
masa mendatang, tingkat pergantian pegawai secara tahunan, tingkat cacat, usia pensium dan tingkat 
kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi Perseroan dan Entitas Anak akan segera diakui dalam 
laporan rugi laba pada saat terjadi.

Depresiasi Aset Tetap

Depresiasi aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi usia guna 
aset, sebagai berikut:
• Bangunan dan renovasi: 16-30 tahun
• Kendaraan Bermotor: 4-8 tahun
• Alat Kantor: 4-8 tahun
• Perabotan: 2-8 tahun
• Perkakas dan peralatan: 4-8 tahun
• Tenda: 4-8 tahun

Perubahan dalam perkiraan tingkat penggunaan dan pengembangan teknologi dapat berdampak pada 
usia guna ekonomis dan nilai sisa aset tetap Perseroan dan Entitas Anak, sehingga dengan demikian 
beban depresiasi dapat direvisi.

Instrumen Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset dan kewajiban keuangan tertentu pada nilai wajar, yang 
mewajibkan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen-komponen signifikan pengukuran 
nilai wajar ditentukan dengan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan 
dalam nilai wajar akan berbeda dalam metodologi valuasi yang berbeda. Setiap perubahan dalam nilai 
aset keuangan ini akan secara langsung mempengaruhi keuntungan atau kerugian Perseroan dan 
Entitas Anak.
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Pajak Penghasilan

Beban pajak saat ini ditentukan berdasarkan estimasi pendapatan kena pajak untuk masa tersebut. Pajak 
yang ditangguhkan diakui untuk mencerminkan dampak pajak dari perbedaan sementara antara basis 
pelaporan keuangan dan pajak dari aset dan kewajiban dan akumulasi kerugian pajak yang diteruskan 
ke periode berikutnya. Suatu penyisihan valuasi dicatat untuk mengurangi aset pajak tangguhan

Pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan pada tanggal posisi 
keuangan laporan konsolidasian. Perubahan dalam nilai buku aset dan kewajiban pajak tangguhan 
akibat perubahan dalam tarif pajak yang dikenakan atas operasional tahun/masa berjalan, kecuali 
sampai dengan batas bahwa mereka berkaitan dengan hak-hal yang sebelumnya dibebankan atau 
dikreditkan secara langsung ke ekuitas.

Penilaian signifikan dilibatkan dalam menetapkan provisi untuk pajak penghasilan perusahaan. Terdapat 
transaksi-transaksi dan perhitungan-perhitungan tertentu untuk mana penetapan pajak yang utama 
tidak pasti selama berjalannya usaha. Perseroan dan Entitas Anak mengakui kewajiban untuk isu-isu 
pajak penghasilan perusahaan yang diharapkan berdasarkan estimasi dari apakah pajak penghasilan 
perusahaan tambahan akan jatuh tempo.

4. Peningkatan Kinerja Perseroan yang Signifikan

Pada bulan Desember 2011, Perseroan dan Entitas Anak menjalankan ekspansi usaha dalam bidang 
properti yaitu di perhotelan dan pusat konvensi dan pameran. Melalui ekspansi usaha tersebut, 
Perseroan mengakuisisi GMU yang memiliki enam hotel Perseroan yaitu Amaris Hotel Bandara, Amaris 
Hotel Bogor, Amaris Hotel Thamrin City, Amaris Panglima Polim 2, Santika Siligita – Nusadua dan 
Santika Premiere Dyandra Medan yang ada saat ini dan NDI yang memiliki pusat konvensi Gramedia 
Expo serta BNDCC. Hal ini menyebabkan peningkatan aset, liabilitas dan pendapatan yang cukup 
signifikan di Perseroan antara lain sebagai berikut:
- Ekspansi usaha tersebut menyebabkan aset Perseroan meningkat secara signifikan sebanyak 

389% atau sebesar Rp839.711 juta menjadi Rp1.055.684 juta pada tanggal 31 Desember 2011 
dari Rp215.973 juta pada tanggal 31 Desember 2010.  

- Jumlah saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp29.392 juta atau 
sebesar 168% menjadi Rp46.861 juta dibandingkan per 31 Desember 2010 yang jumlahnya 
Rp17.470 juta yang disebabkan oleh peningkatan investasi setoran modal kepada Entitas Anak 
dalam rangka restrukturisasi Perseroan dan Entitas Anak dan pengakuan saldo akhir kas dan 
setara kas milik Entitas Anak pusat konvensi dan acara dan Entitas Anak hotel yang diakuisisi pada 
tanggal 21 Desember 2011.

- Utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp110.352 juta atau sebesar 
3.443% menjadi Rp113.557 juta jika dibandingkan dengan saldo utang lain-lain pada tanggal 31 
Desember 2010 yaitu Rp3.205 juta. Kenaikan ini disebabkan kenaikan saldo utang lain-lain pada 
Entitas Anak pusat konvensi pameran dan acara dan utang proyek dan utang pembelian tanah 
di Makassar. Utang proyek dibayarkan dengan menggunakan pinjaman bank jangka panjang, 
sementara utang pembelian tanah Makassar dibayar menggunakan modal sendiri.

- Kenaikan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun disebabkan 
terutama karena meningkatnya saldo pinjaman bank di Entitas Anak pusat-pusat konvensi dan 
acara dan hotel, penambahan pinjaman bank untuk pembangunan BNDCC tahap pertama dan 
gramedia Expo Surabaya serta pinjaman bank untuk pembangunan GSD convention dan hotel 
Medan. Peningkatan pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan hotel Santika Siligita 
dan Hotel Amaris Panglima Polim.

- Ekspansi usaha tersebut juga mengakibatkan Perseroan memperoleh sumber pendapatan baru 
dari segmen usaha hotel dan pusat konvensi dan acara yang per tanggal 30 September 2011 
berjumlah Rp48.690 juta.
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Keterangan lebih lanjut mengenai dampat dari kebijakan Perseroan yang berakibat signifikan terhadap 
kinerja Perseroan pada setiap akun dapat dilihat di subbab Keuangan di bawah ini.

5. Keuangan

5.1 Perkembangan Pendapatan Neto, Beban Pokok Pendapatan, Beban Operasional, Pendapatan 
(Beban) Lain-lain, Beban Pajak, Jumlah Laba Komprehensif

Tabel berikut memperlihatkan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan untuk sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2011 2010 2009
Pendapatan neto 413.198 270.490 368.450 297.708 199.471
Beban pokok pendapatan 251.418 169.766 238.995 193.353 136.385
Laba bruto 161.780 100.724 129.455 104.355 63.086
Beban penjualan 14.560 5.941 9.137 8.031 6.689
Beban umum dan administrasi 109.356 54.367 90.284 71.349 53.515
Laba operasi 37.864 40.416 30.034 24.975 2.882
Pendapatan (beban) lain-lain – neto 16.153 (5.816) (7.847) (8.795) 3.371
Laba sebelum manfaat (beban) pajak 
penghasilan 54.017 34.600 22.187 16.180 6.253

Beban pajak – neto (17.544) (7.545) (7.765) (9.352) (4.217)
Laba tahun berjalan 36.473 27.055 14.422 6.828 2.036
Laba Pendapatan komprehensif tahun berjalan 36.473 27.055 14.422 6.828 2.036
Laba (rugi) bersih per saham dasar yang 
diatribusikan kepada pemilik entitas induk 12 1.957 74 483 93

5.1.1 Pendapatan Neto

Berikut ini adalah perkembangan penjualan neto Perseroan berdasarkan masing-masing kontributor 
yang dicatat oleh Perseroan dalam kurun waktu 2009-2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2011 2010 2009
Penyelenggaraan pameran dan acara 273.420 221.872 287.881 230.574 132.139
Penunjang pameran dan acara 24.364 48.618 80.569 67.134 67.332
Hotel 50.587 - - - -
Pusat konvensi dan acara 64.827 - - - -
Total 413.198 270.490 368.450 297.708 199.471
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Pendapatan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan 
dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar Rp142.708 juta atau 53% menjadi 
Rp413.198 juta untuk periode Januari sampai September 2012 dibandingkan dengan Rp270.490 juta 
pada bulan September 2011. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada pendapatan 
bersih yang berasal dari Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara sebesar Rp51.548 juta atau 
23%.Disamping itu, peningkatan ini juga disebabkan karena adanya pendapatan bersih dari perusahaan 
entitas hotel sebesar Rp50.587 juta dan pada perusahaan dan entitas pusat kovensi dan acara sebesar 
Rp64.827 juta. 

Penyelenggaraan pameran dan acara
Pendapatan neto dari Perseroan dan Entitas Anak dari penyelenggaraan acara meningkat sejumlah 
Rp51.459 juta atau 23% menjadi Rp273.331 juta pada bulan September 2012 dibandingkan dengan 
Rp221.872 juta pada bulan September 2011. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan karena 
peningkatan pendapatan dari tiket yaitu sebesar Rp7.586 juta atau 51% menjadi Rp20.124 juta. 
Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan jumlah pengunjung pameran sebesar 173.398 
menjadi 939.499 orang. Selain itu peningkatan pendapatan bersih dari entitas ini disebabkan karena 
peningkatan pendapatan acara yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp25.430 juta menjadi Rp38.883 
juta. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah acara yang diselenggarakan oleh Entitas Anak. 
Pada tahun 2012 Perseroan dan Entitas Anak dari penyelenggaraan acara mengakuisisi dua Entitas 
Anak baru yang bergerak dalam bidang coorporate event dan brand activation event yaitu FCQ dan 
VIS. Selain itu, sampai bulan September 2012 salah satu Entitas Anak dari penyelenggara acara yaitu 
DC juga mengadakan  25 pameran yang jumlahnya meningkat sebanyak 5 pameran dibanding dengan 
jumlah pameran sampai September 2011. Namun jumlah pendapatannya meningkat dari Rp11.887 juta 
menjadi Rp36.356 juta.
 
Penunjang pameran dan acara
Pendapatan neto dari perseroan dan entitas anak dari penunjang pameran dan acara meningkat sebesar 
Rp16.210 juta atau 33% menjadi Rp64.287 juta pada bulan September 2011 dibandingkan dengan 
Rp48.618 juta pada September 2011. Penyebab utama peningkatan ini adalah peningkatan pendapatan 
dari penunjang acara sebesar Rp23.573 juta menjadi Rp62.343 juta. Peningkatan ini disebabkan 
karena peningkatan proyek untuk menunjang pameran dan adanya peningkatan yang sangat besar 
dari pendapatan jasa khusus dari luar negeri yang salah satunya adalah proyek World Expo Yosu di 
Korea.  Peningkatan pendapatan dari entitas ini juga disebabkan oleh peningkatan pendapatan tenda 
Rp2.551 juta menjadi Rp15.147 juta.
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Hotel
Pendapatan dari perseroan dan entitas hotel adalah sebesar Rp22.333 juta pada bulan September 2012. 
Pada tahun September 2011 perseroan dan entitas hotel tidak diakui sebagai sebagai pendapatan oleh 
pihak holding karena entitas ini diakuisisi pada tanggal 12 Desember 2011. Kontribusi yang terbesar 
dari pendapatan entitas ini adalah pendapatan dari kamar hotel yaitu Hotel Amaris Cengkareng yang 
jumlahnya sebesar Rp11.409 juta dan hotel Amaris Bogor yang jumlahnya sebesar Rp8.540 juta. Selain 
itu ada beberapa hotel yang mulai beroperasi pada tahun ini yaitu Hotel Amaris Panglima Polim dan 
Hotel Santikan Siligita. Kontribusi lainnya dari pendapatan entitas ini adalah pendapatan dari restoran 
dan tempat acara sebesar Rp1.653 dan pendapatan lain lain sebesar Rp385 juta.

Pusat Konvensi dan acara
Pendapatan dari entitas pusat konvensi dan acara pada periode Januari 2012 sampai September 
2012 adalah Rp52.707 juta. Pendapatan dari entitas ini diakui oleh perseroan pada tahun 2012 karena 
akuisisi untuk perusahaan ini dilakukan pada 12 Desember 2011. Kontribusi terbesar dari pendapatan 
entitas ini adalah pendapatan dari sewa sebesar Rp20.729 juta dan pendapatan makanan dan minuman 
sebesar Rp27.388 juta. Pendapatan sewa ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya dikarenakan 
meningkatnya jumlah pameran yang diadakan pada pusat konvensi. Hingga September 2012 terdapat 
23 pameran yang diselenggarakan di BNDCC dan 184 pameran yang diselenggarakan pada Gramedia 
Expo Surabaya. Meningkatnya jumlah acara yang diadakan pada pusat konvensi ini mengakibatkan 
peningkatan pada pendapatan sewa dan pendapatan makan dan minuman.

Pendapatan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan 
dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak meningkat sejumlah Rp70.742 juta, atau 24%, menjadi 
Rp368.450 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp297.708 juta pada tahun 2010. Peningkatan 
ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak dari segmen 
penyelenggaraan acara sejumlah Rp56.719 juta. 

Penyelenggaraan pameran dan acara
Pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak dari penyelenggaraan acara meningkat sejumlah 
Rp57.307 juta, atau 25%, menjadi  Rp287.881 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp230.574 
juta pada tahun 2010.  Perseroan dan Entitas Anak menjual tambahan ruang pameran  pada tahun 2011 
seluas 40.136 m2  dari total luasan di tahun 2010 sejumlah 344.281 m2 (12%). Peningkatan peserta pada 
tahun 2011 sejumlah 606 orang dari total peserta 4.341 orang pada tahun 2010 (14%). Dikarenakan hal 
tersebut, mengakibatkan kenaikan sejumlah Rp21.755 juta dari penjualan ruang pameran. Salah satu 
penyebab lainnya adalah peningkatan sejumlah Rp3.520 juta dalam penjualan tiket akibat tambahan 
11.661 pengunjung ke pameran-pamerannya, dari 1.965.084 pada tahun 2010 menjadi 1.976.745 pada 
tahun 2011.

Penunjang acara
Pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak dari segmen penunjang acara meningkat sejumlah 
Rp13.435 juta, atau 20%, menjadi  Rp80.569 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp67.134 
juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapan neto dari Dyamall Graha 
Utama sebesar Rp20.263 juta. Peningkatan ini terjadi akibat meningkatnya  jasa pameran sebesar 
Rp6.521 juta menjadi  Rp41.347 Juta, disebabkan karena meningkatnya jumlah pameran pada tahun 
2011. Pendapatan jasa spesial meningkat sebanyak Rp6.011 juta karena meningkatnya pendapatan 
dari proyek luar negeri di Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris dan Rusia. Peningkatan sebesar 
Rp16.230 juta pada peningkatan pendapatan tenda yang disebabkan karena perluasan kapasitas tenda 
Perseroan dan Entitas Anak dari 5.500 m2 menjadi 9.600 m2. Namun peningkatan dari pendapatan 
diatas diimbangi dengan penurunan pada pendapatan neto dari sewa ruang sebesar Rp7.716 juta dan 
penurunan pada pendapatan iklan sebesar Rp726 juta. Penambahan ini diimbangi dengan kenaikan 
dari  eliminasi sebesar Rp8.202 juta dan ditambahan dari kenaikan jumlah pendapatan dari majalah 
venue sebesar Rp1.374 sehingga total penambahan bersih adalah Rp13.435 juta.
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Pendapatan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan 
dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak meningkat sejumlah Rp98.237 juta atau 49%, menjadi 
Rp297.708 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan Rp199.471 juta pada tahun 2009. Peningkatan 
ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak dari segmen 
penyelenggaraan acara sejumlah Rp98.436 juta dan penurunan pendapatan bersih Perseroan dan 
Entitas Anak dari segmen penunjang pameran dan acara sejumlah Rp199 juta.

Penyelenggaraan pameran dan acara
Pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak dari penyelenggaraan pameran dan acara meningkat 
sejumlah Rp98.435 juta atau 74%, menjadi Rp230.574 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan 
Rp132.139 juta pada tahun 2009 yang terutama disebabkan oleh keadaan ekonomi yang membaik. 
Karena adanya pemulihan perekonomian, Perseroan dan Entitas Anak mampu menyelenggarakan lebih 
banyak pameran pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009, dan 75% lebih peserta pameran 
dan 75% lebih pengunjungi menghadiri pameran-pameran Perseroan dan Entitas Anak. Luas pameran 
meningkat sebanyak 58% atau 127.125 m2. Kenaikan-kenaikan ini bila digabungkan menghasilkan 
kenaikan sejumlah Rp57.157 juta dalam pendapatan dari para peserta pameran dan kenaikan sejumlah 
Rp10.572 juta dalam pendapatan dari penjualan tiket dibandingkan dengan tahun 2009.  Penambahan 
Entitas Anak, DMD yang memberikan kontribusi pendapatan bersih sebesar Rp18.910 juta atau 6% dari 
total pendapatan bersih pada tahun 2010.

5.1.2  Beban Pokok Pendapatan

Berikut ini adalah perkembangan beban pokok pendapatan berdasarkan masing-masing kontributor 
yang dicatat oleh Perseroan dalam kurun waktu 2009-2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2011 2010 2009
Penyelenggaraa pameran dan acara 139.084 116.168 179.838 141.805 87.011
Penunjang pameran dan acara 63.744 53.598 59.156 51.548 49.374
Hotel 29.286 - - - -
Pusat konvensi dan acara 19.304 - - - -
Total 251.418 169.766 238.995 193.353 136.385
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Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 
dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 

Beban pokok pendapatan  perseroan dan entitas anak meningkat sebesar Rp81.652 juta atau 48% 
menjadi Rp251.418 juta pada periode yang berakhir 30 September 2012 dibandingkan dengan periode 
yang berakhir 30 September 2011 yang jumlahnya adalah Rp169.766. Peningkatan beban pokok 
pendapatan ini disebabkan karena adanya penambahan beban pokok pendapatan dari Entitas Anak 
penyelenggara pameran dan acara sebesar Rp22.891 juta atau 20% dan penambahan beban pokok 
pendapatan dari entitas penunjang pameran dan acara sebesar Rp10.146 juta atau 19%. Disamping 
itu adanya beban pokok dari  entitas hotel dan pusat konvensi dan acara yang jumlahnya masing 
masing adalah Rp19.304 juta dan Rp29.311 juta berkontribusi untuk meningkatkan jumlah beban pokok 
pendapatan pada periode berakhir 30 September 2012.

Penyelenggaraan pameran dan acara
Beban pokok dari Perseroan dan Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara meningkat sebesar 
Rp22.891 juta atau 20% menjadi Rp139.059 juta pada periode yang berakhir 30 September 2012 
dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2011 yang jumlahnya sebesar Rp116.168 
juta. Peningkatan beban pokok dari anak perseroan dan entitas ini disebabkan oleh kenaikan beban 
pokok acara yang jumlahnya sebesar Rp18.834 juta menjadi Rp34.090 juta. Peningkatan ini disebabkan 
karena peningkatan jumlah pameran yang diselenggarakan oleh Entitas Anak penyelenggara pameran 
dan acara sebesar 14 pameran menjadi 55 pameran dan acara yang jumlah meningkat sebesar 72 
acara  menjadi 285 acara  dibandingkan dengan periode berakhir September 2011. Biaya pendapatan 
pameran juga meningkat sebesar Rp8.785 juta menjadi Rp44.841 juta.

Penunjang pameran dan acara
Beban pokok dari anak perseroan dan entitas penunjang pameran dan acara meningkat sebesar 
Rp10.146 juta atau 19% menjadi Rp63.744 juta pada periode berakhir 30 September 2012 dibandingkan 
dengan periode berakhir 30 September 2011 yang jumlahnya sebesar Rp53.598 juta. Peningkatan 
ini disebabkan terutama oleh peningkatan dari beban pokok penunjang acara meningkat sejumlah 
Rp19.327 juta menjadi Rp49.448 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan proyek 
untuk penunjang pameran dan proyek proyek jasa khusus seperti proyek World Expo Yosu di Korea. 
Selain itu ada peningkatan beban pokok tenda sebesar Rp2.551 juta menjadi Rp12.126 juta. 

Hotel
Beban pokok dari anak perseroan dan entitas Hotel pada periode berakhir September 2012 adalah 
sebesar Rp19.304 juta.  Kontribusi terbesar dalam peningkatan beban pokok entitas hotel adalah 
beban penyusutan yang jumlahnya meningkat sebesar Rp3.327 juta menjadi Rp4.938 juta. Selain itu 
peningkatan yang cukup signifikan adalah peningkatan beban pelayanan tamu hotel dan restoran yang 
jumlahnya sebesar Rp4.039 juta menjadi Rp4.789 juta dan peningkatan beban gaji dan POMEC yang 
jumlahnya meningkat masing masing sebesar  Rp2.147 juta dan Rp1.174 juta menjadi Rp2.685 juta 
dan Rp2.183 juta. Peningkatan dari tahun sebelumnya ini disebabkan karena adanya pembukaan hotel 
hotel baru seperi Hotel Amaris Panglima Polim dan Hotel Santika Siligita. Selain itu hotel hotel lain 
seperti hotel Amaris Bogor dan Hotel Amaris Cengkareng mulai beroperasi secara stabil.

Pusat Konvensi dan acara
Beban pokok dari anak perseroan dan entitas Pusat konvensi dan acara pada periode berakhir 30 
September 2012 adalah sebesar Rp29.311 juta. Kontribusi utama dari beban pokok untuk entitas ini 
adalah beban gaji yang jumlahnya sebesar Rp4.526 juta. Beban ini meningkat sebesar Rp4.322 juta 
jika dibandingkan dengan periode berakhir 30 September 2011. Peningkatan ini disebabkan karena 
meningkatnya jumlah karyawan yang diperuntukan untuk mengelola pusat konvensi yang baru 
beroperasi seperti Graha Santika Dyandra Medan yang dioperasikan dibawah entitas ini sejak Febuari 
sampai Juni 2012, lalu biaya gaji yang ditanggung oleh entitas untuk pengelolaan Gramedia Expo 
Surabaya yang dioperasikan dibawah entitas ini mulai Januari 2012 serta penambahan Karyawan untuk 
pengelolaan BNDCC tahap pertama yang terletak di Bali. Selain biaya Gaji, Biaya penyusutan juga 
meningkat secara signifikan menjadi Rp4.489 juta pada periode berakhir September 2012 dikarenakan 
adanya pembeliaan Gramedia Expo surabaya dari entitas anak penyelenggara pameran dan acara 
serta mulai beroperasinya Graha Santika Dyandra pada Febuari 2012 sampai akhirnya di jual kepada 



45

pihak afiliasi pada bulan Juli 2012. Peningkatan beban pokok juga disebabkan karena peningkatan 
beban makanan karena mulai pembelian Gramedia expo dan meningkatnya penggunaan BNDCC 
untuk keperluan pameran, seminar dan acara lainya.

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 
dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sejumlah Rp45.642 juta atau 24%, 
menjadi Rp238.995  juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp193.353  juta pada tahun 2010. 
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sejumlah Rp30.367 juta dalam beban pokok 
pendapatan Perseroan dan Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara dan kenaikan sejumlah 
Rp15.275  juta dalam beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak penunjang pameran dan 
acara.

Penyelenggaraan pameran dan acara
Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara meningkat 
sejumlah Rp30.367 juta, atau 21%, menjadi Rp174.113 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan  
Rp143.746 juta pada tahun 2010.  Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sejumlah 
Rp23.922 juta dalam biaya Sewa lokasi akibat penjualan tambahan 41.136 m2 ruang pameran 
oleh Perseroan dan Entitas Anak, kenaikan sejumlah 12% dari tahun 2010.  Faktor-faktor lain yang 
menyebabkan kenaikan beban pokok adalah kenaikan sejumlah Rp1.794 juta untuk beban promosi 
dan iklan yang timbul dari portofolio pameran Perseroan dan Entitas Anak yang meluas dan kenaikan 
sejumlah Rp21.755 juta dalam Biaya stand pameran yang meningkat karena didorong oleh tambahan 
kebutuhan Perseroan dan Entitas Anak akan ruang.

Penunjang Pameran dan acara
Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak dari Penunjang Pameran dan Acara meningkat 
sejumlah Rp15.275 juta, atau 31%, menjadi Rp64.882  juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan 
Rp49.607 juta pada tahun 2010.  Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sejumlah Rp21.364 
juta dalam biaya Perseroan dan Entitas Anak yang berkaitan dengan menyediakan sewa tenda dan 
kenaikan sejumlah Rp3.421 juta dalam biaya untuk mendapatkan omset pendapatan Jasa khusus 
seperti komisi kepada asosiasi dan biaya lain lain. Penambahan pada biaya pendapatan Perseroan dan 
Entitas Anak dari Penunjang Pameran dan Acara ini juga mengalami kenaikan karena adanya kenaikan 
pada biaya pendapatan dari majalan Venue sebesar Rp204 juta.  Kenaikan ini diimbangi sebagian 
oleh penurunan sejumlah Rp8.215 juta dalam biaya sewa ruang dan penurunan sejumlah Rp1.500 juta 
dalam biaya iklan.

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 
dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sejumlah Rp56.968 juta atau 42%, 
menjadi Rp193.353 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan Rp136.385 juta pada tahun 2009. 
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas 
Anak penyelenggara pameran dan acara sejumlah Rp55.642 juta. Faktor yang menyebabkan kenaikan 
ini adalah kenaikan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak dari segmen penunjang acara sejumlah 
Rp1.326 juta.  

Penyelenggaraan pameran dan acara
Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara meningkat 
sejumlah Rp55.642 juta atau 63,15%, menjadi Rp143.746 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan 
Rp88.104 juta pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pameran 
yang diselenggarakan Perseroan dan Entitas Anak selama tahun 2010 dibandingkan dengan 2009, 
yang meningkatkan biaya sewa lokasi sejumlah Rp19.086 juta. Kenaikan pada beban sewa lokasi 
yang terjadi pada tahun 2010 disebabkan ada penambahan bisnis unit yang bergerak dibidang sewa 
ruangan. Biaya sewa Hall juga meningkat sebesar Rp30.828 Juta disebabkan karena perseroan dan 
Entitas Anak mampu menyelenggarakan lebih banyak pameran pada tahun 2010 dibandingkan dengan 
tahun 2009.
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Penunjang acara
Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak dari Penunjang Pameran dan Acara meningkat 
sejumlah Rp1.326 juta atau 3%, menjadi Rp49.607 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan 
Rp48.281 juta pada tahun 2009 yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bersih.

5.1.3 Beban Operasional

Berikut ini adalah perkembangan beban operasional berdasarkan masing-masing kontributor yang 
dicatat oleh Perseroan dalam kurun waktu 2009-2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2011 2010 2009
Penyelenggaraan pameran dan acara 59.700 43.585 70.330 55.228 39.080
Penunjang pameran dan acara 25.156 16.723 29.091 24.152 21.123
Hotel 8.850 - - - -
Pusat konvensi dan acara 30.210 - - - -
Total 123.916 60.308 99.421 79.380 60.203
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Beban Operasional Pertumbuhan

Beban operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan 
dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 

Beban operasional perseroan dan entitas anak meningkat sebesar Rp63.608 juta atau 105% menjadi 
Rp123.916 juta pada periode berakhir 30 September 2012 dibandingkan dengan Rp60.308 juta pada 
periode berakhir 30 September 2011. Peningkatan ini disebabkan karena adanya beban operasional 
dari entitas hotel dan entitas pusat konvensi dan acara yang masing masing jumlahnya sebesar 
Rp8.850 juta dan Rp30.210 juta. Selain itu adanya peningkatan sebesar Rp16.115 juta pada Entitas 
Anak penyelenggara pameran dan acara dan peningkatan sebesar Rp8.433 juta pada Entitas Anak 
penunjang pameran dan acara.

Penyelenggara pameran dan acara
Beban operasional Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara meningkat sebesar Rp16.115 juta 
atau 37% menjadi Rp59.700 juta pada periode berakhir 30 September 2012  dibandingkan dengan 
Rp43.585 juta pada periode berakhir 30 September 2011.Peningkatan beban ini disebabkan oleh 
peningkatan beban penjualan sebesar Rp5.509 juta menjadi Rp10.720 juta. Beban penjualan pada 
periode September 2012 meningkat karena peningkatan jumlah pameran dan acara. Beban umum 
meningkat sebesar Rp19.275 juta menjadi Rp57.758 juta. Kontributor utama adalah peningkatan beban 
penyusutan aktiva tetap sebesar Rp2.269 menjadi Rp4.056 juta yang disebabkan karena pembelian 
VIS dan FCQ.



47

Penunjang pameran dan acara
Beban Operasional anak perseroan dan entitas penunjang pameran dan acara meningkat sebesar 
Rp8.433 juta atau 50% menjadi Rp25.156 juta pada periode berakhir 30 September 2012 dibandingkan 
dengan Rp16.723 juta pada periode berakhir 30 September 2011. Kontributor terbesar adalah 
peningkatan beban gaji sebesar dan Rp4.347 pada sektor majalah Venue dan entitas induk. Peningkatan 
ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah karyawan sebesar 6 orang dan penambahan jumlah 
BOD pada entitas induk.

Hotel
Beban Operasional anak perseroan dan entitas hotel adalah sebesar Rp8.850 juta pada periode berakhir 
30 September 2011. Kontribusi terbesar dalam beban operasional adalah biaya gaji dan tenaga ahli 
yang jumlahnya masing masing adalah Rp3.573 juta dan Rp3.216 juta. Jumlah ini cukup besar karena 
penambahan karyawan dan tenaga yang beroperasi dalam head office seiring dibukanya hotel hotel 
baru dan bertambahnya proyek proyek pembangunan hotel hotel.

Pusat Konvensi dan penunjang acara
Beban operasional Entitas Anak pusat konvensi dan penunjang acara adalah sebesar Rp30.210 juta. 
Beban operasional ini cukup besar karena adanya jumlah tenaga kerja dan tenaga ahli yang cukup 
banyak, sehingga mengakibatkan jumlah beban gaji pada bagian pemasaran dan beban gaji untuk umum 
dan administrasi masing masing nilainya adalah Rp1.067 juta dan Rp6.479 juta. Peningkatan jumlah 
tenaga kerja ini juga mengakibatkan peningkatan beban tenaga kerja menjadi Rp6.110 juta. Kontributor 
utama lainya adalah beban penyusutan yang jumlahnya adalah Rp12.868. Beban penyusutan tersebut 
jumlahnya sangat besar dikarenakan besarnya nilai aset tetap yang sudah jadi dan dimiliki oleh entitas 
ini, yaitu BNDCC yang nilai aset tetapnya (nett) adalah Rp249.626 juta dan Gramedia Expo yang nilai 
aset tetapnya adalah Rp101.021 juta.

Beban operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan 
dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban operasional Perseroan dan Entitas Anak meningkat sejumlah Rp20.041 juta, atau 25%, menjadi 
Rp99.421 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp79.380 juta pada tahun 2010. Kenaikan ini 
terutama disebabkan oleh kenaikan dalam beban operasional Perseroan dan Entitas Anak dalam 
segmen penyelenggaraan pameran dan acara sejumlah Rp15.102 juta dan kenaikan dalam beban 
operasional Perseroan dan Entitas Anak dalam segmen Penunjang Pameran dan Acara sejumlah 
Rp4.939 juta.

Penyelenggaraan pameran dan acara
Beban operasional Perseroan dan Entitas Anak dalam segmen penyelenggaraan pameran dan acara 
meningkat sejumlah Rp15.102  juta atau 27%, menjadi Rp70.330 juta pada tahun 2011 dibandingkan 
dengan Rp55.228 juta pada tahun 2010 yang terutama disebabkan oleh kenaikan sejumlah Rp12.243 
juta dalam beban umum administratif, yang terutama didorong oleh kenaikan sejumlah Rp5.778 
juta biaya personil akibat tambahan personil yang dipekerjakan Perseroan dan Entitas Anak untuk 
mengoperasikan portofolio pameran Perseroan dan Entitas Anak yang semakin meluas.  Kenaikan ini 
juga disebabkan oleh kenaikan beban penjualan sebesar Rp2.477 juta akibat penambahan kontribusi 
ke asosiasi.

Penunjang Pameran dan acara
Beban operasional Perseroan dan Entitas Anak dari Penunjang Pameran dan Acara meningkat sejumlah 
Rp4.939  juta atau 20%, menjadi Rp29.091 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp24.152 juta 
pada tahun 2010 yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administratif sejumlah 
Rp6.777 juta, yang terutama didorong oleh penambahan jumlah karyawan. kenaikan pada beban 
operasional juga disebabkan karena kenaikan beban penjualan sejumlah Rp108 juta.
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Beban operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan 
dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban operasional Perseroan dan Entitas Anak meningkat sejumlah Rp19.177 juta atau 32%, 
menjadi Rp79.380 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan Rp60.203 juta pada tahun 2009 yang 
terutama disebabkan oleh kenaikan beban operasional Perseroan dan Entitas Anak dalam segmen 
penyelenggaraan pameran dan acara sejumlah Rp16.148 juta. Faktor-faktor yang menyebabkan 
kenaikan tersebut adalah kenaikan sejumlah Rp3.029 juta dalam segmen Penunjang Pameran dan 
Acara Perseroan dan Entitas Anak.

Penyelenggaraan pameran dan acara
Beban operasional Perseroan dan Entitas Anak untuk segmen penyelenggaraan pameran dan acara 
Perseroan dan Entitas Anak meningkat sejumlah Rp16.148 juta atau 41%, menjadi Rp55.228 juta 
pada tahun 2010 dibandingkan dengan Rp39.080 juta pada tahun 2009 yang terutama disebabkan 
oleh kenaikan beban umum dan administratif sejumlah Rp16.143 juta, yang didorong oleh kenaikan 
gaji, upah dan tunjangan pegawai sejumlah Rp8.940 juta akibat tambahan personil yang dipekerjakan 
Perseroan dan Entitas Anak untuk mengoperasikan portofolio Perseroan dan Entitas Anak yang semakin 
meluas, dan peningkatan dalam biaya legal dan perijinan sebanyak Rp1.744 juta yang digunakan untuk 
pengurusan akte jual beli gedung The City Tower dan BPHTB.

Penunjang acara
Beban operasional Penunjang Pameran dan Acara Perseroan dan Entitas Anak meningkat sejumlah 
Rp3.029 juta atau 14% menjadi Rp24.152 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan Rp21.123 juta 
pada tahun 2009 yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administratif sejumlah 
Rp2.143 juta. Faktor yang menyebabkan kenaikan beban operasional pada tahun 2010 adalah kenaikan 
sejumlah Rp1.337 juta dalam beban penjualan.

5.1.4 Pendapatan (Beban) Lain-lain

Berikut ini adalah perkembangan pendapatan (beban) lain-lain yang dicatat oleh Perseroan dalam 
kurun waktu 2009-2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2011 2010 2009
Laba pelepasan penyertaan investasi dalam entitas 

anak dan entitas asosiasi – neto 35.879 - 5.891 - 2.989

Laba pelepasan aset tetap 4.316 1.373 853 292 -
Pendapatan keuangan 1.590 320 352 658 321
Amortisasi negatif goodwill - - - 1.354 1.354
Beban keuangan (29.644) (5.950) (7.467) (9.364) (8.229)
Laba (rugi) investasi jangka pendek 258 (556) (1.250) - 4.130
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi 527 (1.037) (659) (922) (1.286)
Keuntungan (kerugian) selisih nilai tukar mata uang 

asing – neto 371 (23) 54 (378) (32)

Pendapatan (beban) lain-lain – neto 2.856 57 (5.621) 919 5.478
Total 16.153 (5.816) (7.847) (7.441) 4.725

Pendapatan (beban) lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 
dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 

Pendapatan (beban) lain lain meningkat sebesar Rp21.969 juta menjadi Rp16.152 juta atau sebesar 
378% pada periode berakhir 30 September 2012 jika dibandingkan dengan Rp(5.817) juta pada periode 
berakhir 30 September 2011. Kontribusi utama pada pendapatan lain lain adalah laba pelepasan 
penyertaan investasi dalam entitas anak dan entitas asosiasi yang jumlahnya sebesar Rp35.879 juta. 
Pendapatan ini berasal dari penjualan anak perseroan, Graha Santika Dyandra dengan harga jual 
sebesar Rp117.767 juta. Pendapatan yang diakui pada akhir periode September 2012 adalah sebesar 
Rp55.800 juta. Perseroan mendapatkan laba sebesar Rp30.882 juta. Selain itu perseroan juga menjual 
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PT Visilintas Film pada sebesar Rp6.000 juta. Peningkatan ini diimbangi dengan penambahan beban 
bunga sebesar Rp23.694 juta menjadi Rp29.644 juta. Peningkatan ini terjadi karena bertambahanya 
hutang bank pihak perseroan dan anak anak perseroan terutama entitas hotel dan entitas pusat konvensi 
dan acara untuk membiayai proyek proyek pembangunan properti.

Pendapatan (beban) lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 
dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban lain-lain Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar Rp407 juta atau sebesar 5% menjadi 
Rp7.847 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp7.440 juta pada tahun 2010. Peningkatan ini 
disebabkan karena adanya peningkatan kenaikan sejumlah Rp6.541 juta dalam berbagai beban lain lain 
perseroan dan entitas anak. Faktor utama yang mengakibatkan peningkatan tersebut adalah kerugian 
dari investasi jangka pendek sejumlah Rp1.250 juta. Peningkatan beban lain lain ini diimbangi oleh 
keuntungan dari penjualan saham-saham Entitas Anak dan perusahaan-perusahaan asosiasi sejumlah 
Rp5.891 juta karena perusahaan perusahaan teresebut tidak bisa memberikan kontribusi positif kepada 
perseroan.

Pendapatan (beban) lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 
dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Pendapatan dan beban lain-lain bersih Perseroan dan Entitas Anak sejumlah menurun sebesar 
Rp12.166 juta atau sebesar 257% menjadi (Rp7.440 juta) pada tahun 2010 dibandingkan dengan 
pendapatan dan beban lain-lain bersih Perseroan dan Entitas Anak sejumlah Rp4.725 juta pada tahun 
2009 terutama disebabkan oleh keuntungan-keuntungan satu kali (one-time gains) pada tahun 2009 
sejumlah Rp4.130 juta dari investasi jangka pendek dalam bentuk saham dan reksadana.  Rp2.989 juta 
dari penjualan saham-saham dalam PT Archipelago Sapta Pesona, salah satu perusahaan asosiasi 
Perseroan dan Entitas Anak, yang tidak terjadi lagi pada tahun 2010.  

5.1.5 Beban Pajak

Beban pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan 
periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 

Beban Pajak perseroan dan entitas anak meningkat sebesar Rp9.999 juta atau sebesar 134% 
menjadi Rp17.544 juta pada periode berakhir 30 September 2012 dibandingkan dengan Rp7.545 juta 
pada periode berakhir 30 September 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Entitas Anak 
penyelenggara pameran dan acara yang jumlahnya menjadi Rp12.369 juta. Kontribusi lainya diberikan 
oleh Entitas Anak pusat konvensi dan eksibisi yang jumlahnya menjadi Rp4.051 juta.

Beban pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban pajak Perseroan dan Entitas Anak menurun sejumlah Rp1.587 juta atau sebesar 17%, menjadi 
Rp7.765 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp9.352 juta pada tahun 2010 yang terutama 
disebabkan oleh penurunan beban pajak dari segmen Penyelenggaraan Pameran dan Acara Perseroan 
dan Entitas Anak sejumlah Rp1.417 juta, yang sebagian besar didorong oleh penurunan dalam beban 
pajak berjalan segmen tersebut sejumlah Rp1.354 juta.  Faktor yang menyebabkan keseluruhan 
penurunan dalam Beban pajak Perseroan dan Entitas Anak adalah penurunan kecil dalam tunjangan 
pajak yang ditangguhkan Perseroan dan Entitas Anak  dalam segmen Penyelenggaraan Pameran dan 
Acaranya, dan perubahan yang terutama memperjumpakan beban pajak berjalan dan tunjangan pajak 
yang ditangguhkan dari segmen Penunjang Pameran dan Acara Perseroan dan Entitas Anak.
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Beban pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban pajak Perseroan dan Entitas Anak meningkat sejumlah Rp5.135 juta atau sebesar 122%, menjadi 
Rp9.352 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan Rp4.217 juta pada tahun 2009 yang terutama 
disebabkan oleh kenaikan beban pajak segmen penyelenggaraan pameran dan acara Perseroan dan 
Entitas Anak sejumlah Rp5.116 juta atau 232%, yang timbul dari kenaikan beban pajak berjalan dari 
segmen tersebut sejumlah Rp5.116 juta, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan dalam tunjangan pajak 
yang ditangguhkan dari segmen tersebut sejumlah Rp19 juta. Kenaikan dalam beban pajak Perseroan 
dan Entitas Anak dari segmen Penyelenggara Pameran dan Acara terutama didorong oleh kenaikan 
sebesar 216% padalaba sebelum pajak segmen tersebut.

5.1.6 Jumlah Laba Komprehensif

Jumlah laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 
dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 

Perseroan mencatat peningkatan jumlah laba komprehensif sebesar Rp9.418 juta atau sebesar 35% 
hingga akhir kuartal ketiga 2012 menjadi Rp36.473 juta dari periode yang sama ditahun sebelumnya 
sebesar Rp27.055 juta. Peningkatan jumlah laba komprehensif yang dibukukan dikontribusikan oleh 
peningkatan pendapatan sekitar 53% dari tahun sebelumnya dan juga disebabkan oleh hasil laba 
pelepasan penyertaan investasi dalam entitas anak sebesar Rp35.879 juta.

Jumlah laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 
dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah laba komprehensif Perseroan dan Entitas Anak meningkat sejumlah Rp6.239 juta atau 76%, 
menjadi Rp14.422 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp8.182 juta pada tahun 2010. Kenaikan 
ini disebabkan oleh perpaduan dari kenaikan dalam jumlah laba komprehensifPerseroan dan Entitas 
Anak dari segmen Penyelenggara Pameran dan Acara sebesar Rp9.077 juta atau 63%, dan dari segmen 
Penunjang Pameran dan Acara of Rp1.483 juta atau menurun 19%.

Jumlah laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 
dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Jumlah laba komprehensif Perseroan dan Entitas Anak meningkat sejumlah Rp4.792 juta atau 141%, 
menjadi Rp8.182 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan Rp3.390 juta pada tahun 2009.  Kenaikan 
ini disebabkan oleh perpaduan dari kenaikan dalam total laba komprehensif segmen Penyelenggara 
Pameran dan Acara Perseroan dan Entitas Anak sejumlah Rp9.768 juta atau 208%, dan penurunan 
total laba komprehensif segmen Penunjang Pameran dan Acara Perseroan dan Entitas Anak sejumlah 
Rp9.791 juta, yang diimbangi sebagian oleh penurunan sejumlah Rp4.814 juta pada eliminasi dalam 
Perseroan dan Entitas Anak.
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5.2 Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

5.2.1  Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2010 2009
Aset Lancar
Kas dan setara kas 76.183 46.861 17.470 16.095
Setara kas yang dibatasi 
penggunaannya 1.700 - - -

Investasi jangka pendek 777 4.866 4.685 6.985
Piutang usaha – neto 103.973 40.796 26.546 17.215
Piutang lain-lain – neto 26.361 7.166 1.898 2.092
Persediaan 3.009 1.644 1.966 1.922
Proyek dalam penyelesaian 34.478 6.556 3.483 3.186
Piutang dari pihak-pihak berelasi 98.960 23.594 18.328 7.914
Pajak dibayar di muka 27.279 28.636 215 411
Beban dibayar di muka dan uang 
muka 23.200 4.661 4.863 1.838

Aset lancar lain-lain             1.340 - - -
Total Aset Lancar 397.260 164.780 79.454 57.658
Aset Tidak Lancar
Sewa tanah dibayar di muka – 
neto     10.263 5.907 - -

Piutang lain-lain – tidak lancar 4.112 3.900 - -
Aset pajak tangguhan - neto 3.631 3.277 1.028 666
Penyertaan saham 51.427 23.694 12.237 8.048
Aset tetap - neto 725.669 831.495 113.124 116.049
Aset tak berwujud – neto 23.973 2.089 2.922 3.467
Taksiran tagihan pajak 
penghasilan 492 1.632 1.285 969

Goodwill 112.684 - - -
Lain-lain 64.836 18.910 5.923 5.461
Total Aset Tidak Lancar 997.087 890.904 136.519 134.660
Total Aset 1.394.347 1.055.684 215.973 192.318
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Aset pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan 31 Desember 2011

Aset meningkat sebesar Rp338.663 juta atau sebesar 32% menjadi Rp1.394.347 juta pada tanggal 
30 September 2012 dibandingkan dengan 31 Desember 2011 yang jumlahnya adalah Rp1.055.684. 
Berikut adalah analisa mengenai perubahan masing-masing akun yang melebihi 20% beserta penyebab 
perubahannya:

Aset lancar

Jumlah aset lancar Perseroan per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp258.024 juta atau sebesar 
157% menjadi Rp422.805 juta dibandingkan dengan saldo aset lancar Perseroan per 31 Desember 
2011 yang jumlahnya sebesar Rp164.781 juta. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan kas dan 
setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, proyek dalam penyelesaian, piutang dari pihak-
pihak berelasi dan beban dibayar di muka dan uang muka yang akan dijelaskan lebih rinci dibawah.

Kas dan setara kas
Jumlah saldo kas dan setara kas pada periode berakhir 30 September 2012 meningkat sebesar 
Rp29.322 juta atau sebesar 63% menjadi Rp76.183 juta dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas 
pada periode berakhir 31 Desember 2011 yang jumlahnya sebesar Rp46.861 juta. Jumlah saldo kas dan 
setara kas ini meningkat terutama disebabkan karena meningkatnya pinjaman bank dan peningkatan 
dari kegiatan operasi. Kegiatan operasi meningkat jumlah PT dan hotel-hotel dan pusat konvensi yang 
mulai beroperasi. 

Investasi Jangka Pendek
Jumlah investasi jangka pendek per 30 September 2012 menurun sebesar Rp4.089 juta atau sebesar 
84% menjadi Rp777 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2011 yang jumlahnya sebesar Rp4.866 
juta. Investasi jangka pendek ini adalah investasi yang dilakukan oleh Entitas Anak penyelenggara 
pameran dan acaran. Penurun investasi jangka pendek ini dilakukan karena adanya faktor internal dari 
manajemen Perseroan yang memutuskan untuk mengurangi jumlah saham yang diinvestasikan. Entitas 
Anak penyelenggara pameran dan acara memutuskan untuk menjual saham milik Bumi Resources tbk, 
Bank pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten dan BNI.

Piutang usaha – neto 
Piutang Usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2012 meningkat sebesar Rp63.177 juta atau 
sebesar 154.86% menjadi Rp103.973 juta jika dibandingkan dengan saldo piutang usaha pada tanggal 
31 Desember 2011 yaitu Rp40.796 juta. Kenaikan ini disebabkan  terutama oleh peningkatan piutang 
usaha pada entitas anak segmen penyelenggara pameran dan acara.

Piutang usaha untuk segemen usaha penyelenggara pameran dan acara pada Bulan September 2012 
meningkat sebesar Rp67.354 juta. menjadi Rp85,347 juta jika dibandingkan dengan saldo piutang usaha 
pada bulan Desember 2011 yaitu Rp17,993 juta. 49% dari kenaikan tersebut merupakan kontribusi dari 
akuisi 2 anak Entitas Anak FCQ dan VIS, sedangkan sisanya sebesar 51% merupakan kontrusi dari 
perubahan jadwal pameran untuk IIMS yang diclosing pada akhir September 2012, dimana pada tahun 
2011 pameran tersebut diadakan pada bulan Juli 2011. Sehingga saldo akhir piutang usaha pada bulan 
September 2012 menjadi Rp85.347 juta.

Piutang lain-lain – neto 
Saldo piutang lain-lain Perseroan per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp19.195 juta atau 
sebesar 268% menjadi Rp26.361 juta dibandingkan dengan saldo piutang lain lain per 31 Desember 
2011 yang jumlahnya adalah sebesar Rp7.166 juta. Saldo piutang lain lain perseroan meningkat 
terutama karena adanya piutang usaha dari pemegang saham 2 perusahaan Event organizer yang 
diakuisisi pada tahun ini oleh Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara, yaitu VIS dan FCQ. 
Pemegang saham perusahaan perusahaan tersebut memiliki hutang setoran modal kepada Entitas 
Anak VIS dan FCQ. Pemengang saham VIS mempunya saldo piutang sebesar Rp2110 juta dan FCQ 
mempunyai saldo piutang  Rp13.080 juta. 
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Persediaan
Saldo persediaan Perseroan pada tanggal 30 September 2012 meningkat sebesar Rp1.366 juta 
atau sebesar 83% menjadi Rp3.009 juta dibandingkan dengan saldo persediaan pada  tanggal 31 
Desember 2011 yang jumlahnya sebesar Rp1.644 juta. Penyebab utama peningkatan persediaan ini 
adalah meningkatnya saldo persediaan pada Entitas Anak penunjang acara, Entitas Anak hotel dan 
Entitas Anak pusat konvensi dan acara. Saldo persediaan Entitas Anak penyelenggara acara pada 
tanggal 30 September 2012 meningkat sebesar Rp538 juta menjadi Rp1.894 juta dibandingkan dengan 
saldo persediaan Entitas Anak pada periode berakhir 30 September 2012 yang jumlahnya sebesar 
Rp1.357 juta. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya skala usaha Entitas Anak sehingga 
membutuhkan persediaan untuk konstruksi pameran lebih banyak dari tahun sebelumnya. Peningkatan 
ini tercermin dari pola pendapatan yang meningkat pada tahun sebelumnya. Selain daripada itu 
peningkatan ini disebabkan karena banyaknya hotel-hotel yang mulai beroperasi pada tahun 2012 
seperti Hotel Santika Siligita, Hotel Amaris Panglima Polim. Peningkatan pendapatan pada pusat 
konvensi juga mengakibatkan persediaan meningkat dari tahun sebelumnya.

Proyek dalam penyelesaian
Proyek dalam penyelesaian per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp27.923 juta atau sebesar 
426% menjadi Rp34.478 juta dibandingkan dengan saldo proyek dalam penyelesaian per 31 Desember 
2011 yaitu Rp6.556 juta. Peningkatan proyek dalam penyelesaian ini disebabkan karena pada tanggal 
30 September 2012 masih ada beberapa pameran dan pameran-pameran yang belum dimulai seperti 
International Motor Show, Indocomtech dan pameran lain yang belum dimulai dan dalam proses 
penyelesaian untuk mempersiapkan pameran.

Piutang dari pihak-pihak berelasi
Saldo piutang dari pihak berelasi per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp75.367 juta atau sebesar 
319% menjadi Rp98.960 juta dibandingkan dengan saldo piutang pihak berelasi per 31 Desember 2011 
yang jumlahnya sebesar Rp23.594 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama karena pembelian GSD 
yang belum dilunasi yang jumlahnya sebesar Rp55.800. Pembayaran ini sudah diluasi oleh GWS dengan 
2 kali pembayaran yaitu pada tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp25.000 juta dan 12 November 2012 
sebesar Rp30.800 juta. Selain itu Entitas Anak pusat konvensi juga memiliki piutang ke MIE sebesar 
Rp21.794 juta untuk setoran modal kepada IIE atau pusat konvensi di BSD. Piutang ini akan dibayarkan 
dalam bentuk saham jika pusat konvensi BSD sudah mulai dalam tahap pembangunan.

Beban dibayar di muka dan uang muka
Beban dibayar di muka dan uang muka Perseroan per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp18.538 
juta atau sebesar 398% menjadi Rp23.200 juta dibandingkan dengan saldo beban dibayar di muka dan 
uang muka per 31 Desember 2011 yang jumlahnya sebesar Rp4.662 juta. Peningkatan ini disebabkan 
karena peningkatan saldo uang muka yang meningkat sebesar Rp13.399 juta menjadi Rp16.689 juta 
dibandingkan dengan per 31 Desember 2011 yang jumlahnya sebesar Rp3.290 juta.  Disebabkan oleh 
Entitas Anak penyelenggara acara dan pameran

Aset tidak lancar 

Jumlah aset tidak lancar per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp80.638 juta atau sebesar 9% 
menjadi Rp971.542 juta dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2011 yaitu 
Rp890.904 juta.  Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan sewa tanah dibayar di muka, 
penyertaan saham, aset tetap, aset tidak berwujud, dan goodwill yang rinciannya akan dijelaskan 
dibawah.

Sewa tanah di bayar di muka – neto 
Jumlah saldo sewa tanah yang dibayar di muka per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp4.356 
juta atau sebesar 74% menjadi Rp10.263 juta dibandingkan dengan saldo sewa tanah yang dibayar di 
muka per 31 Desember 2011 yang jumlahnya sebesar Rp5.907 juta. Peningkatan ini disebabkan karena 
peningkatan saldo sewa tanah yang dibayar di muka oleh Entitas Anak hotel dan meningkatnya sewa 
tanah Hotel Santika Siligita menjadi Rp4.281 juta, sewa tanah hotel Santika II menjadi Rp3.293 juta dan 
sewa tanah hotel Amaris Pratama menjadi Rp1.875 juta. Peningkatan sewa tanah ini disebabkan karena 
beberapa hotel tersebut mulai dibangun dan terutama hotel Santika Silikita sudah mulai beroperasi.
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Penyertaan Saham
Saldo penyertaan saham per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp27.733 juta atau sebesar 117% 
menjadi Rp51.427 juta dibandingkan dengan saldo penyertaan saham per 31 Desember 2011 yang 
jumlahnya sebesar Rp23.694 juta. Penyertaan saham ini meningkat karena adanya penyertaan saham 
kepada GUD sebesar Rp4.500 juta, CIP sebesar Rp1.208 juta dan perolehan saham GSD sebesar 
Rp27.671 juta. Namun setelah 30 September 2012 Saham GUD dan GSD dijual kepada pihak berelasi.

Aset tak berwujud – neto 
Saldo aset tak berwujud per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp21.884 juta atau sebesar 
1.048% menjadi Rp23.973 juta dibandingkan dengan  saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2011 
yang jumlahnya sebesar Rp2.089 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan aset 
tetap hubungan pelanggan kontraktual sebesar Rp23.481 juta yang merupakan merek dan aset tak 
berwujud berupa SDM milik VIS yang diakuisisi oleh Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara 
pada tanggal 21 Juni 2012 yang jumlahnya masing masing Rp16.437 juta dan Rp7.044 juta. 

Goodwill
Saldo Goodwill Perseroan pada tanggal 30 September 2012 meningkat sebesar Rp112.684 juta menjadi 
Rp112.684 juta dibandingkan dengan saldo goodwill pada tanggal 30 September 2011 yang jumlahnya 
Rp0. Peningkatan ini terjadi karena adanya akuisisi dua Enitas Anak event organizer oleh Entitas Anak 
penyelenggara pameran dan acara. Dari transaksi ini timbul goodwill sebesar Rp53.101 untuk akuisisi 
FCQ dan Rp51.107 juta untuk akuisisi VIS. Selain itu, pada tahun 2012, entitas anak segmen hotel juga 
mengakuisisi saham CIP yang mempunyai hotel Amaris Thamrin City melalui Entitas Anaknya, yaitu 
GBU sebesar 20%. Traksaksi ini menghasilkan goowill sebesar Rp8.475 juta.

Aset tidak lancar lain-lain
Saldo aset tidak lancar lain-lain per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp45.925 juta menjadi 
Rp64.836 juta dibandingkan dengan saldo aset tidak lancar lain-lain per 31 Desember 2011 sebesar 
Rp18.910 juta. Peningkatan ini disebabkan karena meningkanya biaya emisi yang ditangguhkan sebesar 
Rp15.584 juta menjadi Rp18.134 juta dibandingkan dengan per 31 Desember 2011 yang jumlahnya 
sebesar Rp2.550 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya meningkatnya biaya keuangan atas 
pinjaman bank sebesar Rp165.000 juta yang diperoleh dari bank Niaga.

Aset pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Jumlah aset Perseroan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.055.684 juta meningkat sebesar 
Rp839.711 juta atau 388,80% dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp215.973 
juta. Berikut adalah analisa mengenai perubahan masing-masing akun yang melebihi 20% beserta 
penyebab perubahannya:

Aset lancar

Jumlah aset lancar Perseroan per 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010 
meningkat sebesar Rp85.326 juta atau sebesar 107% menjadi 164.781 juta dibandingkan saldo aset 
lancar Perseroan per 31 Desember 2010 yang jumlahnya sebesar Rp79.454 juta. Peningkatan ini 
disebabkan karena peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, proyek dalam 
penyelesaian dan piutang dari pihak-pihak berelasi yang rinciannya akan dijelaskan dibawah..

Kas dan setara kas
Jumlah saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp29.392 juta atau sebesar 
168% menjadi Rp46.861 juta dibandingkan per 31 Desember 2010 yang jumlahnya Rp17.470 juta. 
Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan investasi setoran modal kepada Entitas Anak dalam 
rangka restrukturisasi Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu peningkatan saldo kas ini terjadi karena 
pengakuan saldo akhir kas dan setara kas milik Entitas Anak pusat konvensi dan acara dan Entitas 
Anak perhotelan yang diakuisisi pada tanggal 21 Desember 2011.
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Piutang usaha – neto 
Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp14.250 juta atau sebesar 54% 
menjadi Rp40.796 juta jika dibandingkan dengan saldo piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2010 
yang jumlahnya sebesar Rp26.546 juta. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan saldo piutang 
usaha pada Entitas Anak penunjang acara. Selain itu kenaikan ini disebabkan karena akuisi Entitas 
Anak pusat konvensi dan acara dan Entitas Anak perhotelan.

Piutang lain-lain – neto 
Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp5.268 juta atau 54% menjadi 
Rp7.166 juta dibandingkan dengan saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2010 yang jumlahnya 
sebesar Rp1.898 juta. Peningkatan ini disebabkan karena pemegang saham berhutang setoran modal 
kepada Entitas Anak Perseroan. Pemegang saham KDU memiliki hutang pemegang saham kepada 
Perseroan sebesar Rp3.038 juta. Sementara PT Sinar Jaya Utama mandiri memiliki saldo piutang 
pihak berelasi sebesar Rp490 juta yang merupakan hutang setoran modal untuk GST yang merupakan 
Entitas Anak perhotelan.

Proyek dalam penyelesaian
Proyek dalam penyelesaian per 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp3.072 juta atau sebesar 
88% menjadi Rp6.556 juta dibandingkan dengan Rp3.483 juta per 31 Desember 2010. Peningkatan ini 
disebabkan karena adanya proyek-proyek pameran dan konstruksi yang akan berlangsung pada awal 
tahun 2012.

Piutang dari pihak-pihak berelasi
Saldo piutang dari pihak berelasi per 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp5.266 juta atau sebesar 
29% menjadi Rp23.594 juta dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak berelasi per 31 Desember 
2010 yang jumlahnya sebesar Rp18.328 juta. Peningkatan piutang dari pihak berelasi ini disebabkan 
terutama karena PT Gramedia Expo memiliki hutang afiliasi kepada Perseroan sebesar Rp6.000 juta.

Aset tidak lancar 

Jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp754.385 juta atau sebesar 553% 
menjadi Rp890.904 juta dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2010 yaitu 
Rp136.519 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya sewa tanah dibayar di muka dan piutang 
lain-lain tidak lancar serta ada penambahan pada penyertaan saham dan aset tetap yang rinciannya 
akan dijelaskan dibawah.

Penyertaan Saham
Saldo penyertaan saham per 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp11.457 juta atau sebesar 94% 
menjadi Rp12.237 juta dibandingkan dengan Rp23.694 juta per 31 Desember 2012. Pernyertaan 
saham ini meningkat terutama karena adanya penyertaan saham ke MIE sebesar Rp14.000 juta yaitu 
kepemilikan saham sebesar 20% terhadap entitas ini yang dimiliki dibawah Entitas Anak pusat konvensi 
dan acara. Selain itu pada tahun ini ada penambahan penyertaan saham yaitu oleh Entitas Anak hotel 
ke GMA yang memiliki hotel di Pekanbaru sebesar Rp6.153 juta.

Aset tetap – neto 
Saldo aset tetap pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp718.371 juta atau sebesar 
635% menjadi Rp831.495 juta dibandingkan dengan saldo aset tetap pada tanggal 31 Desember 
2010 Rp113.124 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama karena pada tanggal 21 Desember 2011 
Perseroan mengakuisisi Entitas Anak pusat konvensi dan Entitas Anak hotel yang jumlahnya masing 
masing memiliki aset tetap netto sebesar Rp649.546 juta dan Rp127.764 juta. 

Aset tak berwujud – neto 
Saldo aset tak berwujud pada per 31 Desember 2011 menurun sebesar Rp834 juta atau sebesar 29% 
menjadi Rp2.089 juta dibandingkan dengan per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.922 juta. Penurunan 
ini disebabkan karena adanya amortisasi dari aset tidak berwujud tersebut.
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Aset pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Jumlah aset Perseroan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp215.973 juta meningkat sebesar 
Rp23.655 juta atau sebesar 12% dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2009 sebesar Rp192.318 
juta. Berikut adalah analisa mengenai perubahan masing-masing akun yang melebihi 20% beserta 
penyebab perubahannya:

Aset lancar

Jumlah aset lancar Perseroan per 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009 
meningkat sebesar Rp21.796 juta atau sebesar 38% menjadi Rp79.454 juta dibandingkan dengan 
31 Desember 2009 yang jumlahnya sebesar Rp57.658 juta. Peningkatan ini disebabkan karena 
peningkatan piutang usaha, piutang dari pihak-pihak berelasi dan beban dibayar di muka dan uang 
muka yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Investasi jangka pendek
Jumlah investasi jangka pendek per 31 Desember 2010 menurun sebesar Rp2.300 juta atau sebesar 
33% menjadi Rp4685 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2010 yang jumlahnya sebesar Rp6.985 
juta. Peningkatan ini dikarenakan Entitas Anak penyelenggara pameran dana acara menjual semua 
saham yang dimiliki pada tahun akhir tahun 2009 dan membeli saham PT Krakatau Steel Tbk dan Bank 
BRI Tbk dan reksadana. Alasan pembelian dan penjualan saham saham ini adalah karena adanya 
keputusan dari management.

Piutang usaha – neto 
Piutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp9.331 juta atau sebesar 
54% menjadi Rp26.546 juta jika dibandingkan dengan saldo piutang usaha pada bulan Desember 2009 
yaitu Rp17.215 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh meningkatnya saldo piutang usaha pada 
Entitas Anak penyelenggara acara dan pameran

Piutang dari pihak-pihak berelasi
Saldo piutang dari pihak berelasi per 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp10.414 juta atau sebesar 
132% menjadi Rp18.328 juta dibandingkan dengan saldo piutang dari pihak berelasi per 31 Desember 
2009 yang jumlahnya sebesar Rp7.914 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama karena adanya 
piutang pihak berelasi dari NDI yaitu sebesar Rp7275 juta. NDI memiliki hutang untuk memberikan 
kepemilikan saham kepada Perseroan yang sudah membayar nilai saham tersebut. Piutang tersebut 
dibayarkan dalam bentuk saham  pada tahun 2011.

Beban dibayar di muka dan uang muka
Beban dibayar di muka dan uang muka per 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp3.026 juta atau 
sebesar 165% menjadi Rp4.864 juta dibandingkan dengan saldo beban dibayar di muka dan uang 
muka per 31 Desember 2009 yang jumlahnya sebesar Rp1.838 juta. Peningkatan ini disebabkan karena 
saldo uang muka yang meningkat sebesar Rp3.011 juta menjadi Rp3.636 juta dibandingkan dengan 
saldo uang muka pada periode sebelumnya yaitu Rp625 juta. Kontributor terbesar adalah peningkatan 
saldo uang muka pada Entitas Anak Perseroan penyelenggara acara karena adanya peningkatan uang 
muka untuk pembiayaan pameran pameran yang akan dilakukan pada tahun 2010.

Aset tidak lancar 

Jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp1.859 juta atau sebesar 1% 
menjadi Rp136.519 juta dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2009 yaitu 
Rp134.659 juta. Peningkatan ini dikarenakan oleh peningkatan penyertaan saham.

Saldo penyertaan saham per 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp4.189 juta atau sebesar 
52% menjadi Rp12.237 juta dibandingkan dengan saldo penyertaan saham per 31 Desember 2009 
yang jumlahnya sebesar Rp8.048 juta. Peningkatan ini terjadi terutama karena adanya penambahan 
penyertaan saham oleh Perseroan kepada NDI sebesar Rp2.103 juta menjadi Rp6.985 juta dan 
penambahan penyertaan saham kepada Indonesia Computer Square sebesar Rp1.659 juta menjadi 
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Rp1.760 juta. Penambahan penyertaan ini dilakukan karena ada kebijakan internal management 
untuk menambah saham yang diakuisisi karena perusahaan tersebut berpotensi akan memberikan 
keuntungan dimasa depan.

5.2.2  Liabilitas

Tabel berikut menunjukkan komposisi liabilitas Perseroan pada bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2010 2009
Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman Bank jangka pendek 
– Neto 166.900 - - -

Utang usaha 65.076 38.044 40.066 18.246
Utang lain-lain 155.916 113.557 3.205 1.170
Liabilitas yang masih harus 
dibayar 26.687 19.637 3.458 785

Utang pajak 56.703 41.512 17.855 14.797
Utang kepada pihak-pihak 
berelasi 26.968 11.005 20.458 35.667

Pendapatan diterima di muka 35.771 21.657 8.051 3.735
Uang jaminan 6.328 6.524 5.256 3.654
Pinjaman jangka panjang jatuh 
tempo dalam waktu satu tahun:

     Pinjaman bank 24.929 21.076 3.349 1.972
     Utang sewa pembiayaan dan 
pembiayaan konsumen 2.046 1.633 2.047 304

Total Liabilitas Jangka Pendek 567.324 274.645 103.745 80.330
Liabilitas Jangka Panjang
Pinjaman jangka panjang – 
setelah dikurangi bagian jatuh 
tempo

Pinjaman bank 304.151 407.709 66.435 71.303
Utang sewa pembiayaan dan 
pembiayaan konsumen 1.265 580 760 11

Liabilitas Pajak Tangguhan – neto 1.015 - - -
Goodwill negatif - - 21.816 23.170
Liabilitas diestimasi atas imbalan 
jasa 7.821 4.456 2.731 1.422

Total Liabilitas Jangka Panjang 314.252 412.745 91.742 95.906
Total Liabilitas 881.576 687.390 195.487 176.236
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Liabilitas pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan 31 Desember 2011

Kewajiban meningkat sebesar Rp194.186 juta atau 28% menjadi Rp881.576 juta pada tanggal 30 
September 2012 dibandingkan dengan Rp687.390 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Berikut adalah 
analisa mengenai perubahan masing-masing akun yang melebihi 20% beserta penyebab perubahannya:

Liabilitas jangka pendek

Saldo liabilitas jangka pendek per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp292.679 juta atau sebesar 
107% menjadi Rp567.324 juta dibandingkan dengan per 31 Desember 2012 sebesar Rp274.645 juta. 
Peningkatan ini disebabkan terutama karena adanya peningkatan utang usaha, utang lain-lain, liabilitas 
yang masih harus dibayar, utang kepada pihak-pihak berelasi dan pendapatan diterima di muka yang 
rinciannya akan dijelaskan dibawah.

Utang usaha
Utang usaha pada tanggal 30 September 2012 meningkat sebesar Rp27.032 juta atau sebesar 71% 
menjadi Rp65.076 juta jika dibandingkan dengan saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2011 
yaitu Rp38.044 juta, Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan saldo utang usaha pada Entitas 
Anak Perseroan penyelenggara pameran dan acara yang meningkat sebesar Rp28.222 juta menjadi 
Rp54.062 juta jika dibandingkan dengan saldo utang usaha pada bulan Desember 2011 yaitu Rp25.840 
juta. Kenaikan ini juga disebabkan oleh akuisisi dua perusahaan FCQ dan VIS yang memiliki saldo utang 
usaha sebesar 30% atau Rp8.574 juta. Sisa dari kenaikan utang usaha ini disebabkan oleh perubahan 
jadwal pameran Indonesia International Motor Show yang pada tahun sebelumnya diadakan pada bulan 
Juli 2011 namun pada tahun ini diadakan pada bulan September 2012. Perubahan ini menyebabkan 
saldo utang usaha meningkat menjadi Rp54.062 juta.

Utang lain-lain
Utang lain-lain pada tanggal 30 September 2012 meningkat sebesar Rp42.359 juta atau sebesar 37% 
menjadi Rp155.916 juta jika dibandingkan dengan saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 
2011 yaitu Rp113.557 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya saldo utang lain-lain pada 
Entitas Anak Perseroan penyelenggara pameran dan acara yang meningkat sebesar Rp86.794 juta 
menjadi Rp88.729 juta dibandingkan dengan saldo utang lain-lain pada bulan Desember 2011 yang 
jumlahnya adalah Rp1.935 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama karena pembelian saham FCQ dan 
VIS milik pemegang saham lama perusahaan-perusahaan tersebut. Utang atas pembelian saham per 
30 September 2012 untuk pemegang saham FCQ dan VIS masing masing adalah Rp31.673 juta dan 
Rp48.199 juta. 

Liabilitas yang masih harus dibayar
Liabilitas yang masih harus dibayar per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp7.049 atau 
sebesar 36% menjadi Rp26.687 juta dibandingkan dengan saldo liabilitas yang masih harus dibayar 
per 31 Desember 2011 sebesar Rp19.637 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama karena adanya 
peningkatan liabilitas yang masih harus dibayar yang dimiliki Entitas Anak Perseroan penyelenggara 
pameran dan acara yang meningkat sebesar Rp8.072 juta menjadi Rp9.653 juta dibandingkan dengan 
saldo liabilitas yang masih harus dibayar per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.581 juta. Peningkatan ini 
dikarenakan adanya peningkatan beban operasional yang masih harus dibayar sebesar Rp2.990 juta. 

Utang kepada pihak-pihak berelasi
Utang kepada pihak-pihak berelasi per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp15.962 juta atau 
sebesar 145% menjadi Rp26.968 juta dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2011 Rp11.005 
juta. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya utang kepada pemegang saham Perseroan 
untuk operasional di Entitas Anak Perseroan.

Pendapatan diterima di muka
Pendapatan diterima dimuka per 30 September 2012 meningkat sebesar Rp14.114 juta atau sebesar 
65% menjadi Rp35.771 juta jika dibandingkan dengan saldo pendapatan diterima dimuka per  
31 Desember 2011 Rp21.657 juta. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya saldo pendapatan 
diterima dimuka Entitas Anak Perseroan pusat konvensi dan acara dan penyelenggara pameran dan 
acara.
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Pendapatan diterima dimuka per 30 September 2012 untuk Entitas Anak pusat konvensi dan eksibisi 
meningkat sebesar Rp9.399 juta menjadi Rp20.768 juta jika dibandingkan dengan saldo pendapatan 
diterima dimuka per 31 Desember 2011 Rp11.369 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena 
peningkatan pembayaran dimuka dari pelanggan dari entitas pusat konvensi dan acara.

Pendapatan diterima dimuka per 30 September 2012 untuk Entitas Anak penyelenggara pameran 
dan acara meningkat sebesar Rp5.997 juta menjadi Rp13.467 juta jika dibandingkan dengan saldo 
pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2011 Rp7.471 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan 
karena penerimaan pembayaran dimuka dari pelanggan dari entitas penyelenggara pameran dan acara.

Liabilitas jangka panjang

Saldo liabilitas jangka panjang per 30 September 2012 menurun sebesar Rp98.493 juta atau 24% 
menjadi Rp314.252 juta dibandingkan dengan per 31 Desember 2011 sebesar Rp412.745 juta. 
Penurunan ini disebabkan terutama karena menurunnya pinjaman bank sebesar Rp103.558 juta atau 
sebesar 25% menjadi Rp304.151 juta pada tanggal 30 September 2012 dari Rp407.709 juta pada 
tanggal 31 Desember 2011. Penurunan ini juga diseimbangkan dengan peningkatan pada utang sewa 
pembiayaan dan pembiayaan konsumen yang rinciannya akan dijelaskan dibawah.

Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen per 30 September 2012 meningkat sebesar 
Rp1.098 juta atau 50% menjadi Rp3.311 juta dibandingkan dengan periode 31 Desember 2011 yaitu 
Rp2.213 juta. Peningkatan ini disebabkan penambahan leasing mobil pada Entitas Anak penyelenggara 
pameran dan acara yang meningkat sebesar Rp1.274 juta menjadi Rp2.105 juta. Peningkatan ini 
disebabkan karena adanya penyerapan utang sewa dan pembiayaan FCQ dan VIS dan adanya 
penambahan utang sewa dan pembiayaan konsumen Entitas Anak penyelenggara acara. 

Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas Perseroan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp687.390 juta meningkat sebesar 
Rp491.903 juta atau 252% dibandingkan jumlah liabilitas per 31 Desember 2010 sebesar Rp195.487 
juta. Berikut adalah analisa mengenai perubahan masing-masing akun yang melebihi 20% beserta 
penyebab perubahannya:

Liabilitas jangka pendek

Saldo liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp170.901 juta atau 165% 
menjadi Rp274.645 juta dibandingkan dengan per 31 Desember 2010 sebesar Rp103.745 juta. 
Peningkatan ini disebabkan terutama karena meningkatnya utang lain-lain, liabilitas yang masih harus 
dibayar, utang kepada pihak-pihak berelasi, pendapatan diterima di muka dan utang sewa pembiayaan 
dan pembiayaan konsumen yang rinciannya akan dijelaskan dibawah.

Utang lain-lain
Utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp110.352 juta atau sebesar 3.443% 
menjadi Rp113.557 juta jika dibandingkan dengan saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2010 
yaitu Rp3.205 juta. Kenaikan ini disebabkan kenaikan saldo utang lain-lain pada Entitas Anak pusat 
konvensi pameran dan acara. Utang lain-lain Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011 menurun 
sebesar Rp75.186 juta menjadi Rp104.585 juta jika dibandingkan dengan saldo utang lain-lain pada 
tanggal 31 Desember 2010 Rp29.399 juta. Karena ada dua proyek pembangunan konvensi pada tahun 
2011 yaitu BNDCC tahap I dan pembelian tanah untuk pembangunan konvensi di Makassar. Utang lain-
lain yang dimaksud adalah utang proyek dan utang pembelian tanah makasar. utang proyek dibayarkan 
dengan menggunakan pinjaman bank jangka panjang, sementara utang pembelian tanah Makassar 
dibayar menggunakan modal sendiri.



60

Liabilitas yang masih harus dibayar
Liabilitas yang masih harus dibayar per 31 Desember 2011 meningkat Rp16.179 juta atau sebesar 
468% menjadi Rp19.637 juta dibandingkan dengan Rp3.458 juta yang merupakan saldo liabilitas yang 
masih harus dibayar per 31 Desember 2010. Peningkatan ini disebabkan terutama karena adanya 
peningkatan liabilitas yang harus dibayar pada Entitas Anak Perseroan hotel. Saldo liabilitas yang masih 
harus dibayar per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp9.519 juta. Kontributor terbesar adalah beban 
jasa konstruksi yang masih harus dibayar yang jumlahnya sebesar Rp7.414 juta. Komponen terbesar 
jasa konstruksi untuk pembangunan adalah hotel Santika Siligita yang dimiliki oleh GNK Entitas Anak 
Perseroan hotel sejumlah Rp5.728 juta dan hotel Amaris panglima Polim yang dimiliki oleh Entitas Anak 
Perseroan hotel sebesar Rp1.687 juta.

Utang kepada pihak-pihak berelasi
Utang kepada pihak-pihak berelasi per 31 Desember 2011 menurun sebesar Rp9.452 juta atau sebesar 
46% menjadi Rp11.005 juta dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2011  Rp20.458 juta. 
Penurunan ini disebabkan karena pembayaran utang kepada Kompas Gramedia sebesar Rp19.407 
juta. Penurunan ini diimbangi dengan penambahan utang kepada pemegang saham Perseroan yang 
digunakan untuk operasional di Entitas Anak Perseroan.

Pendapatan diterima dimuka
Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp13.606 juta atau sebesar 
169% menjadi Rp21.657 juta dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2010 Rp8.051 juta. Peningkatan 
ini disebabkan karena adanya pemindahan saldo pendapatan diterima dimuka dari sewa Toko Buku 
Gramedia yang sebelumnya berada di Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara ke Entitas Anak 
pusat konvensi dan acara sebesar Rp10.364 juta

Uang jaminan
Uang Jaminan per 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp1.267 juta atau sebesar 24% menjadi 
Rp6.524 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2010 Rp5.257 juta. Peningkatan ini disebabkan 
karena meningkatnya uang jaminan yang diberikan oleh penyewa tempat Ratu Plaza ke Entitas Anak 
penyelenggara acara. 

Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun per 31 Desember 2011 
meningkat sebesar Rp17.727 juta atau sebesar 529% menjadi Rp21.076 juta dibandingkan dengan per 
31 Desember 2010 sebesar Rp3.349 juta. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan pinjaman 
pada Entitas Anak perhotelan sebesar Rp5.007 juta menjadi Rp7.508 juta yang digunakan untuk 
membiayai proyek pembangunan hotel Amaris Pangpol dan Santika Siligita. Selain itu peningkatan 
pinjaman bank pada Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara meningkat sebesar Rp6.252 
juta menjadi Rp10.068 juta yang digunakan untuk pembelian gedung di KH Wahid Hasyim dan utang 
pembelian kantor di TCT.

Liabilitas jangka panjang

Saldo liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp321.003 juta atau sebesar 
350% menjadi Rp412.745 juta dibandingkan dengan per 31 Desember 2010 sebesar Rp91.742 juta. 
Peningkatan ini disebabkan terutama karena meningkatnya pinjaman bank jangka panjang yang jatuh 
tempo dalam waktu lebih dari satu tahun dan utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen yang 
rinciannya akan dijelaskan dibawah.

Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun
Kenaikan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun per 31 
Desember sebesar Rp341.275 atau sebesar 514% menjadi Rp407.709 juta dari Rp66.435 juta. 
Kenaikan ini disebabkan terutama karena meningkatnya saldo pinjaman bank di Entitas Anak pusat-
pusat konvensi dan acara dan hotel. Kenaikan pada Entitas Anak pusat konvensi pameran dan acara 
sebesar Rp315.988 juta menjadi Rp344.587 juta dibandingkan dengan per 31 Desember 2010 sebesar 
Rp28. 598 juta. Kenaikan ini disebabkan karena penambahan pinjaman bank untuk pembangunan 
BNDCC tahap pertama dan gramedia Expo Surabaya sebesar Rp171.032 juta. Sisanya adalah pinjaman 
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bank untuk pembangunan GSD convention dan hotel Medan sebesar Rp144.955 juta. Pada Entitas 
Anak hotel, saldo pinjaman bank jangka panjang meningkat sebesar Rp28.590 juta menjadi Rp41.042 
juta dibandingkan dengan Rp12.452 juta. Peningkatan pinjaman ini digunakan untuk membiayai 
pembangunan hotel Santika Siligita dan Hotel Amaris Panglima Polim.

Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen per 31 Desember 2010 menurun sebesar Rp594 
juta atau sebesar 27% menjadi Rp2.213 juta dibandingkan dengan periode 31 Desember 2011 yaitu 
Rp2.807 juta. Penurunan ini disebabkan karena pembayaran utang sewa dalam waktu satu tahun

Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Jumlah liabilitas Perseroan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp195.487 juta meningkat sebesar 
Rp19.251 juta atau 11% dibandingkan jumlah liabilitas per 31 Desember 2009 sebesar Rp176.236 
juta. Berikut adalah analisa mengenai perubahan masing-masing akun yang melebihi 20% beserta 
penyebab perubahannya:

Liabilitas jangka pendek

Saldo liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp23.415 juta menjadi 
Rp103.745 juta dibandingkan dengan per 31 Desember 2009 sebesar Rp80.330 juta. Peningkatan ini 
disebabkan terutama karena meningkatnya utang usaha, utang lain-lain, liabilitas yang masih harus 
dibayar, utang kepada pihak-pihak berelasi, pendapatan diterima di muka, uang jaminan dan pinjaman 
bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang rinciannya akan dijelaskan 
dibawah.

Utang usaha
Utang usaha pada tanggal 30 Desember 2010 meningkat sebesar Rp21.820 juta atau sebesar 120% 
menjadi Rp40.066 juta jika dibandingkan dengan saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2009 
yaitu Rp18.246 juta, Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan saldo utang usaha pada Entitas Anak 
penyelenggara pameran dan acara dan Entitas Anak penunjang pameran dan acara yang meningkat 
sebesar Rp15.108 juta menjadi Rp29.190 juta jika dibandingkan dengan saldo utang usaha pada bulan 
Desember 2009 yaitu sebesar Rp14.083 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan biaya 
seiring peningkatan omset di tahun 2010 karena kondisi ekonomi membaik. 

Utang lain-lain
Utang lain lain pada tanggal 30 September 2010 meningkat sebesar Rp2.035 juta atau sebesar 174% 
menjadi Rp3.205 juta jika dibandingkan dengan saldo utang lain lain pada tanggal 31 Desember 2009 
yaitu Rp1.170 juta.

Liabilitas yang masih harus dibayar
Liabilitas yang masih harus dibayar per 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp2.673 atau sebesar 
340% menjadi Rp3.205 juta dibandingkan dengan Rp785 juta yang merupakan saldo liabilitas yang 
masih harus dibayar per 31 Desember 2009. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan saldo 
liabilitas yang masih harus dibayar milik Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara yang meningkat 
sebesar Rp1.827 menjadi Rp2.422 juta dibandingkan dengan Rp595 juta yang merupaka saldo liabilitas 
yang masih harus dibayar per 31 Desember 2009. Peningkatan ini disebabkan karena adanya beban 
operasional yang masih belum dibayar sebesar Rp1.514 juta. 

Utang kepada pihak-pihak berelasi
Utang kepada pihak pihak berelasi per 31 Desember 2010 menurun sebesar Rp15.209 juta atau 
sebesar 43% menjadi Rp20.458 juta dibandingkan dengan saldo piutang berelasi per 31 Desember 
2009 sebesar Rp35.667 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena pembayaran utang kepada 
NDI yang merupakan utang setoran modal kepada entitas tersebut.
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Pendapatan diterima dimuka
Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp4.316 juta atau sebesar 
116% menjadi Rp8.051 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2009 Rp3.735 juta. Peningkatan ini 
disebabkan karena meningkatnya saldo pendapatan diterima dimuka Entitas Anak penyelenggara acara 
dan pameran sebesar Rp3.964 juta menjadi Rp7.483 juta pada 2010 dari Rp3.519 juta. Peningkatan ini 
disebabkan pembayaran dimuka dari pelanggan dari Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara.

Uang jaminan
Per 31 Desember 2010 uang jaminan Perseroan meningkat sebesar Rp1.603 juta atau sebesar 44% 
menjadi Rp5.257 juta dibandingkan saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.654 juta. Peningkatan 
ini disebabkan karena meningkatnya uang jaminan yang diberikan oleh penyewa tempat Ratu Plaza ke 
Entitas Anak penyelenggara acara.

Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun per 31 Desember 2010 
meningkat sebesar Rp1.377 juta atau sebesar 70% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2009 
sebesar Rp1.972 juta menjadi Rp3.349 juta yang merupakan saldo atas utang bank jangka panjang PT 
Bank Central Asia Tbk yang jatuh tempo pada tahun 2011. Pinjaman PT Bank International Indonesia 
Tbk pada tahun 2009 sebesar Rp1.972 juta sudah dilunasi pada tahun 2010.

Liabilitas jangka panjang

Saldo liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2010 menurun sebesar Rp4.165 juta atau sebesar 4% 
menjadi Rp91.742 juta dibandingkan dengan per 31 Desember 2010 sebesar Rp95.907 juta. Penurunan 
ini disebabkan terutama karena menurunnya pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 
waktu lebih dari satu tahun sebesar Rp4.868 juta atau sebesar 6% dari Rp71.303 juta pada tanggal 31 
Desember 2009 menjadi Rp66.435 juta pada tanggal 31 Desember 2010. Penurunan ini diseimbangi 
oleh kenaikan pada utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen yang rinciannya akan 
dijelaskan dibawah.

Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen per 31 Desember 2010 meningkat sebesar 
Rp2.492 juta atau 791% menjadi Rp2.807 juta dibandingkan dengan periode 31 Desember 2009 
yaitu Rp315 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama karena adanya penambahan utang sewa dan 
pembiayaan konsumen oleh Entitas Anak penyelenggara acara dan pameran. Adanya penambahan 
penyewaan mobil untuk karyawan Entitas Anak penyelenggara acara. Sisanya karena peningkatan 
utang sewa pembiayaan konsumen pada Entitas Anak penunjang acara.

5.2.3  Ekuitas

Tabel berikut menunjukkan komposisi ekuitas Perseroan pada bulan yang berakhir pada tanggal  
30 September 2012 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2010 2009
Ekuitas
Modal Saham 299.096 299.096 1.400 1.400
Saldo Laba 70.124 33.754 13.470 8.361
Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik 
Entitas Induk 369.220 332.850 14.870 9.761

Kepentingan nonpengendali 143.551 35.444 5.615 6.321
Total Ekuitas 512.771 368.294 20.485 16.082
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Ekuitas pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan 31 Desember 2011

Ekuitas meningkat sebesar Rp144.477 juta atau 39% menjadi Rp512.771 juta pada tanggal 30 
September 2012 dibandingkan dengan Rp368.294 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Kenaikan 
ini sebagian besar disebabkan karena kenaikan kepentingan non pengendali sebesar Rp108.107 
juta menjadi Rp143.552 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada kepentingan 
nonpengendali yang rinciannya akan dijelaskan dibawah. 

Kepentingan nonpengendali
Pada bulan September 2012, jumlah kepentingan non pengendali meningkat sebesar Rp108.107 
juta atau sebesar 305% menjadi Rp143.552 juta jika dibandingkan dengan Rp35.344 juta pada bulan 
Desember 2011. Peningkatan ini disebabkan karena Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara 
mengakuisisi 2 perusahaan event organizer sebesar 51%. Pengakuisisian ini dilakukan dengan 
tujuan untuk memperkuat portfolio bisnis di bidang event organizer. Selain itu beberapa Entitas Anak 
mendirikan beberapa Entitas Anak berupa hotel-hotel yang memiliki partner pemegang saham yang 
menjadi pemegang saham minoritas atau pemegang saham non pengendali. Tujuan pendirian Entitas 
Anak dari GMU ini adalah untuk memperkuat posisi Perseroan di market di bidang perhotelan dibawah 
merek Amaris dan Santika. Selain daripada itu, Entitas Anak penunjang acara juga membuat satu 
Entitas Anak baru yaitu SDA dan memiliki saham sebesar 75%, sehingga sisa dari kepemilikan saham 
dimiliki oleh pemegang saham non pengendali. Kebijakan untuk menambah perusahaan ini dilakukan 
untuk memperkuat portfolio bisnis untuk entitas penunjang acara.

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp368.294 juta meningkat sebesar 
Rp347.808 juta atau 1.698% dibandingkan jumlah ekuitas per 31 Desember 2010 sebesar Rp20.486 
juta. Peningkatan jumlah ekuitas ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada modal saham dan 
kepentingan nonpengendali yang rinciannya akan dijelaskan dibawah.

Modal saham
Jumlah modal saham yang disetorkan pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebanyak Rp297.696 
juta atau sebesar 21.264% dari Rp1.400 juta menjadi Rp299.096 juta. Peningkatan ini disebabkan 
karena adanya peningkatan setoran modal pada perseroan akibat dari restrukturisasi yang terjadi pada 
bulan Desember 2011. 

Kepentingan nonpengendali
Jumlah kepentingan non pengendali meningkat drastis pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu sebesar 
Rp29.829 juta atau sebesar 531% menjadi Rp35.344 juta dibandingkan dengan Rp5.615 juta pada 
tanggal 31 Desember 2010. Kenaikan ini disebabkan karena pembelian Entitas Anak hotel yang memiliki 
pemegang saham nonpengendali dan menambahanya pemegang saham non pengendali lain sehingga 
jumlahnya meningkat menjadi Rp35.344 juta. 
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Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp20.486 juta meningkat sebesar 
Rp4.404 juta atau sebesar 27% dibandingkan jumlah ekuitas per 31 Desember 2009 sebesar Rp39.252 
juta. Peningkatan ini terutama disebebkan oleh peningkatan pada saldo laba sebesar Rp5.110 juta atau 
sebesar 61.12% yang mencapai Rp13.470 juta pada 31 Desember 2010 dari Rp8.361 juta pada 31 
Desember 2009.

5.3 Arus Kas

Perseroan dan Entitas Anak memelihara saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. 
Kebutuhan pendanaannya untuk modal kerjanya, 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 dan Entitas Anak dipengaruhi 
oleh banyak faktor, yang beberapa di antaranya di luar kendalinya, kebutuhan pendanaannya dapat 
berubah. Apabila Perseroan dan Entitas Anak membutuhkan dana tambahan untuk mendukung modal 
kerjanya atau kebutuhan modalnya. Perseroan dan Entitas Anak dapat berusaha mengumpulkan 
tambahan dana demikian melalui pembiayaan publik atau pribadi atau sumber lainnya.

Tabel berikut menampilkan ringkasan dari laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak 
untuk periode yang disebutkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 September 31 Desember

2012 2011 2011 2010 2009
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi  57.981 26.043 74.432 47.906 6.997
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi  (239.166) (13.253) (348.399) (13.058) 1.095
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan       210.508 (7.194) 283.549 (33.473) (27.052)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas 29.322 5.597 9.581 1.375 (3.014)
Kas dan Setara Kas Awal Periode/Tahun 46.861 17.470 17.470 16.095 19.109
Kas dan Setara Kas Akhir Periode/Tahun 76.183 23.066 46.861 17.470 16.095

Arus kas pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2011

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi

Kas bersih dari kegiatan operasional pada periode berakhir 30 September 2012 meningkat sebesar 
Rp31.938 juta atau sebesar 123% menjadi Rp57.981 juta dibandingkan dengan kas bersih pada 
periode 30 September 2011 yang jumlahnya sebesar Rp26.043 juta. Kenaikan ini disebabkan karena 
peningkatan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp104.048 juta pada periode berakhir 30 September 
2012 menjadi Rp399.277 juta dibandingkan dengan peningkatan dari pelanggan pada periode berakhir 
30 September 2011  yang jumlahnya sebesar Rp295.229 juta. Selain itu kas masuk dari bunga deposito 
pada periode berakhir 30 September 2012 juga meningkat sebesar Rp1.269 juta menjadi Rp1.589 juta 
dibandingkan dengan jumlah kas masuk dari bunga deposito pada periode berakhir 30 September 2011 
yang jumlahnya adalah Rp319 juta. 

Pembayaran kepada pemasok dan pihak lain meningkat sebesar Rp30.134 juta menjadi Rp256.325 
juta jika dibandingkan dengan 30 September 2011 Rp226.192 juta. Pembayaran kepada karyawan 
pada periode berakhir 30 September 2012 meningkat sebesar Rp18.357 juta menjadi Rp53.009 juta 
dibandingkan dengan jumlah pembayaran kepada karyawan pada periode berakhir 30 September 2011 
yang jumlahnya sebesar Rp34.652 juta. Pembayaran pajak penghasilan setelah dikurangi penerimaan 
dari pengembalian pajak pada periode berakhir 30 September 2012 meningkat sejumlah Rp1.195 
juta menjadi Rp3.907 juta dibandingkan dengan jumlah pada periode berakhir 30 September 2012 
yang jumlahnya Rp2.712 juta. Pembayaran bunga atas fasilitas pinjaman Perseroan dan Entitas Anak 
pada periode berakhir 30 September 2012 meningkat sebesar Rp23.694 juta menjadi Rp29.644 juta 
dibandingkan dengan jumlah pembayaran bunga pada periode berakhir 30 September  2011 yang 
jumlahnya adalah Rp5.950 juta.
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Penerimaan dari pelanggan sebesar Rp104.048 juta pada periode berakhir 30 September 2012 menjadi 
Rp399.277 juta dibandingkan dengan peningkatan dari pelanggan pada periode berakhir 30 September 
2011  yang jumlahnya sebesar Rp295.229. Peningkatan ini disebabkan terutama karena penambahan 
Entitas Anak pusat konvensi dan hotel pada tanggal 21 Desember 2011. Persentase peningkatan 
penerimaan kas dari pelanggan lebih besar dibandingkan persentase peningkatan pembayaran ke 
pemasok.

Penerimaan kas dari pelanggan untuk Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara pada periode 
berakhir 30 September 2012 adalah sebesar Rp48.398 juta menjadi Rp271.654 juta dibandingkan 
dengan penerimaan kas pada periode berakhir 30 September 2011 Rp223.256 juta. Ini disebabkan 
karena adanya peningkatan pada pameran sesuai dengan penjelasan diatas. Selain daripada itu, pada 
tahun 2012 entitas Perseroan mendirikan perusahaan baru yaitu DKI dan perusahaan mengakuisisi 2 
perusahaan yang bergerak dibidang Pameran organizer FCQ dan VIS sehingga penerimaan kas dari 
pelanggan meningkat menjadi Rp2 juta.

Penerimaan kas dari pelanggan untuk Entitas Anak penunjang pameran dan acara pada periode 
berakhir 30 September 2012 adalah sebesar Rp5.127 juta menjadi Rp70.097 juta dibandingkan dengan 
penerimaan kas pada periode berakhir 30 September 2011 yang jumlahnya sebesar Rp64.970 juta. 

Penerimaan kas dari pelanggan untuk Entitas Anak pusat konvensi dan acara adalah sebesar Rp70.145 
juta. Jumlah ini cukup signifikan karena adanya pendapatan dari BNDCC tahap pertama dan pembelian 
Gramedia Expo Surabaya dari Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara pada bulan Januari 
2012. Selain daripada itu, pusat konvensi GSD yang terletak di Medan sudah mulai beroperasi pada 
bulan Febuari 2012. Ini mengakibatnya jumlah kas yang diterima dari pelanggan menjadi Rp70.145 juta.

 Penerimaan kas dari pelanggan untuk Entitas Anak hotel sebesar Rp24.278 juta Pada tahun 2012 
ada 3 Hotel dari Entitas Anak yang mulai beroperasi yaitu Hotel Santika Siligita dibawah GNK, Hotel 
Amaris Panglima Polim dibawah GMU dan Hotel Amaris Bogor yang berada dibawah GSU dan adanya 
pembelian saham untuk hotel Amaris Thamrin city sehingga jumlah kas yang diterima dari pelanggan 
sejumlah Rp24.278 juta.

Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Kas yang digunakan dalam kegiatan investasi pada periode berakhir 30 September 2012 meningkat 
sebanyak Rp225.913 juta menjadi Rp239.166 juta dibandingkan dengan Rp13.253 juta pada periode 
berakhir 30 September 2012. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya perolehan aset 
tetap sebanyak Rp172.892 juta menjadi Rp185.208 juta pada periode berakhir 30 September 2012 
dibandingkan dengan Rp12.316 pada periode berakhir 30 September 2011. Penambahan penyertaan 
saham pada periode berakhir 30 September 2012 meningkat sebesar 53.863 juta menjadi 54.904 juta 
dibandingkan dengan Rp1.041 juta pada periode berakhir 30 September 2011. Penambahan aset lain-
lain meningkat sebanyak Rp16.097 juta menjadi Rp16.159 juta pada periode berakhir 30 September 
2012 dibandingkan dengan Rp62 juta pada periode berakhir 30 September 2011.  Peningkatan 
pelepasan aset tetap meningkat sebanyak 12.793 juta menjadi Rp12.959 pada periode berakhir 
30 September 2012 dibandingkan dengan Rp166 juta pada periode berakhir 30 September 2011. 
Penerimaan dari pelepasan investasi jangka pendek meningkat sebesar Rp4.749 juta menjadi Rp4.749 
juta. Penambahan aset tak berwujud dan penambahan investasi jangka pendek meningkat masing 
masing menjadi sebesar Rp202 juta dan Rp402 juta.

Perolehan aset tetap
Perolehan aset tetap Perseroan sebanyak Rp172.892 juta menjadi Rp185.208 juta pada periode 
berakhir 30 September 2012 dibandingkan dengan Rp12.316 pada periode berakhir 30 September 
2011. Peningkatan ini disebabkan terutama karena peningkatan perolehan aset tetap dari entitas hotel 
dan entitas pusat konvensi dan acara

Perolehan aset tetap pada entitas hotel pada periode 30 September 2012 adalah sebesar Rp91.909 
juta. Jumlah ini disebabkan karena banyaknya jumlah hotel yang dalam masa pembangunan dan jumlah 
hotel yang sudah selesai dan mulai beroperasi. Pada tahun 2012 hotel Amaris Panglima Polim dan 
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Hotel Santika Siligita sudah mulai beroperasi dan beberapa hotel seperti hotel Amaris Pratama Pada 
tahun ini juga mulai dalam tahap pembangunan. Selain itu entitas Perseroan membeli tanah untuk hotel 
yaitu pembelian tanah pada Jl TB Simatupang, Pekalongan dan pasar Minggu yang jumlahnya masing 
masing sebesar Rp1.456 juta, Rp12.916 juta dan Rp16.105 juta. 

Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan pada periode berakhir 30 September 2012 
meningkat sebesar Rp217.703 juta menjadi Rp2110.507 juta dibandingkan dengan jumlah kas pada 
periode berakhir 30 September 2011 yang jumlahnya adalah Rp7.194 juta. Peningkatan ini disebabkan 
karena adanya penambahan pinjaman bank sebesar Rp223.330 juta menjadi Rp252.443 juta pada 
periode berakhir 30 September 2012 dibandingkan dengan Rp29.113 juta pada periode berakhir 30 
September 2011. Penambahan utang sewa pembiayaan meningkat sebesar Rp2.676 juta pada periode 
berakhir 30 September 2012. Pembayaran pinjaman bank meningkat sebesar Rp24.863 juta menjadi 
Rp39.792 juta pada periode berakhir 30 September 2012 dibandingkan dengan Rp14.929 juta pada 
periode berakhir 30 September 2011.  Pengembalian pihak pihak berelasi menurun sebesar Rp12.383 
juta menjadi Rp3.241 juta pada periode berakhir 30 September 2012 dibandingkan dengan Rp15.624 
juta pada periode berakhir 30 September 2011. Pembayaran utang sewa pembiayaan meningkat 
sebesar Rp975 juta menjadi Rp1.578 juta pada periode berakhir 30 September 2012. 

Penambahan pinjaman bank
Penambahan pinjaman bank sebesar Rp223.331 juta menjadi Rp252.443 juta pada periode berakhir 
30 September 2012 dibandingkan dengan Rp29.112 juta pada periode berakhir 30 September 
2011. Penambahan utang ini disebabkan oleh utang bank oleh Perseroan sebesar Rp165.000 juta 
yang digunakan untuk meningkatkan modal Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, penambahan 
ini disebabkan karena adanya pinjaman bank tambahan untuk membiayai proyek proyek hotel pada 
segmen hotel. Akibat dari meningkatnya pinjaman, maka pembayaran utang bank dan pembayaran 
beban keuangan yang dibayar oleh Perseroan meningkat.

Penambahan pinjaman bank pada entitas hotel pada periode berakhir 30 September 2012 adalah 
sebesar Rp52.926 juta dibandingkan dengan Rp13.816 juta pada periode berakhir 30 September 2011. 
Penambahan ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan dana untuk memenuhi proyek hotel yaitu hotel 
Santika Siligita, Hotel Amaris Panglima Polim dan hotel Amaris Pratama.

Arus kas pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi

Kas bersih dari kegiatan operasional pada periode berakhir 31 Desember  2011 meningkat sebesar 
Rp26.526 juta menjadi Rp74.432 juta dibandingkan dengan kas bersih pada periode 31 Desember  
2010 yang jumlahnya sebesar Rp47.906 juta. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan penerimaan 
dari pelanggan sebesar pada perioder berakhir 31 Desember  2011 sebesar Rp84.301 juta menjadi 
Rp378.564 juta dibandingkan dengan peningkatan dari pelanggan pada periode berakhir 31 Desember  
2010  yang jumlahnya sebesar Rp294.263 juta. Selain itu kas masuk dari bunga deposito pada periode 
berakhir 31 Desember  2011 juga menurun sebesar Rp305 juta menjadi Rp352 juta dibandingkan dengan 
jumlah kas masuk dari bunga deposito pada perioder berakhir 31 Desember  2010 yang jumlahnya adalah 
Rp657 juta. Pembayaran kepada pemasok dan pihak lain meningkat sebesar Rp46.385 juta menjadi 
Rp240.690 juta jika dibandingkan dengan 31 Desember  2010 Rp194.305 juta. Pembayaran kepada 
karyawan meningkat sebesar  Rp8.584 juta menjadi Rp48.982 dibandingkan dengan 31 Desember  
2010 yang jumlahnya adalah Rp40.398 juta. Pembayaran bunga atas fasilitas pinjaman pada periode 
berakhir 31 Desember  2011 meningkat sejumlah Rp548 juta menjadi Rp7.346  juta dibandingkan 
dengan jumlah pada periode berakhir 31 Desember  2011 yang jumlahnya Rp6.798  juta. Pembayaran 
pajak penghasilan setelah dikurangi penerimaan dari pengembalian pajak pada Perseroan dan Entitas 
Anak pada periode berakhir 31 Desember  2011 menurun sebesar Rp1.897 juta menjadi Rp7.467 juta 
dibandingkan dengan periode berakhir 31 Desember  2010 yang jumlahnya adalah Rp9.364 juta.
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Penerimaan dari pelanggan
Penerimaan dari pelanggan sebesar pada perioder berakhir 31 Desember  2011 sebesar Rp84.301 juta 
menjadi Rp378.564 juta dibandingkan dengan peningkatan dari pelanggan pada periode berakhir 31 
Desember  2010  yang jumlahnya sebesar Rp294.263 juta. Peningkatan ini terjadi karena peningkatan 
penerimaan dari pelanggan dari Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara.

Penerimaan dari pelanggan untuk segmen penyelenggaraan pameran dan acara pada periode berakhir 
31 Desember 2011 adalah sebesar Rp63.196 juta menjadi Rp289.654 juta dibandingkan dengan 
jumlah penerimaan dari pelanggan pada periode berakhir 31 Desember 2010 yang jumlahnya sebesar 
Rp226.457 juta. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan pendapatan bersih dari pameran. 
Perseroan dan Entitas Anak menjual tambahan ruang pameran  pada tahun 2011 seluas 40.136 m2  
dari total luasan di tahun 2010 sejumlah 344.281 m2 (12%). Peningkatan peserta pada tahun 2011 
sejumlah 606 orang dari total peserta 4.341 orang pada tahun 2010 (14%). Dikarenakan hal tersebut, 
mengakibatkan kenaikan sejumlah Rp21.755 juta dari penjualan ruang pameran. Salah satu penyebab 
lainnya adalah peningkatan sejumlah Rp3.520 juta dalam penjualan tiket akibat tambahan 11.661 
pengunjung ke pameran-pamerannya, dari 1.965.084 pada tahun 2010 menjadi 1.976.745 pada tahun 
2011. 

Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Kas yang digunakan dalam kegiatan investasi pada periode berakhir 31 Desember 2011 meningkat 
sebanyak Rp335.342 juta menjadi Rp348.399 juta dibandingkan dengan Rp13.058 juta pada periode 
berakhir 31 Desember 2011. Peningkatan ini disebabkan karena menurunnya perolehan aset tetap 
sebanyak Rp16.652 juta menjadi Rp29.288 juta pada periode berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan 
dengan Rp12.636 juta pada periode berakhir 31 Desember 2010. Penambahan penyertaan saham 
meningkat sebanyak 313.545 juta menjadi Rp318.656 juta pada periode berakhir 31 Desember 2011 
dibandingkan engan Rp5.111 juta pada periode berakhir 31 Desember 2010. Penambahan aset lain-
lain meningkat sebanyak RP3.422 juta menjadi Rp3.279 juta pada periode berakhir 31 Desember 2011 
dibandingkan dengan Rp145 juta pada periode berakhir 31 Desember 2010.  Peningkatan pelepasan 
aset tetap meningkat sebanyak 12.794 juta menjadi Rp12.959 pada periode berakhir 31 Desember 2011 
dibandingkan dengan Rp165 juta pada periode berakhir 31 Desember 2010. Kas keluar ini diimbangi 
dengan penerimaan dari penerimaan pelepasan saham sebesar Rp2.688 yang sebelumnya nol, 
pelepasan aset tetap sebesar Rp1.803 juta dan pelepasan investasi jangka pendek sebesar Rp2.421 
juta.

Penambahan penyertaan saham
Penambahan penyertaan saham meningkat sebanyak Rp313.545 juta menjadi Rp318.656 juta pada 
periode berakhir 30 september 2012 dibandingkan engan Rp5.111 juta pada periode berakhir 30 
September 2011.Penambahan ini disebabkan karena adanya tambahan setoran modal ke Entitas Anak 
dalam rangka proses restruktursasi perusahaan. Selain itu pada tahun 2011 adanya penyertaan saham 
pada dua entitas baru yaitu Entitas Anak pusat konvensi dan Entitas Anak Perseroan hotel.

Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan pada periode berakhir 31 Desember 2011 
meningkat sebesar Rp317.022 juta menjadi Rp283.549 juta dibandingkan dengan jumlah kas pada 
periode berakhir 31 Desember 2010 yang jumlahnya adalah (Rp33.473) juta. Peningkatan ini disebabkan 
karena adanya penambahan pinjaman bank sebesar Rp39.657 juta menjadi Rp41.500 juta pada periode 
berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Rp1.843 juta pada periode berakhir 31 Desember 
2010. Penambahan utang sewa dan pembiayaan konsumen menurun sebesar Rp2.421 juta menjadi 
Rp657 juta pada periode berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Rp3.078 juta pada periode 
berakhir 31 Desember 2010. Pembayaran pinjaman bank meningkat sebesar Rp21.300 juta menjadi 
Rp26.635 juta pada periode berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Rp5.335 juta pada 
periode berakhir 31 Desember 2010.  Pengembalian pihak pihak berelasi menurun sebesar Rp4.578 juta 
menjadi Rp21.045 juta pada periode berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Rp25.623 juta 
pada periode berakhir 31 Desember 2010. Pembayaran utang sewa pembiayaan meningkat sebesar 
Rp1.039 juta menjadi Rp1.624 juta pada periode berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan 
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Rp586 juta pada periode berakhir 31 Desember 2010. Penambahan setoran modal saham sebesar 
Rp297.696 juta pada periode berakhir 31 Desember 2011. Penambahan Dividend sebesar Rp3.000 
juta menjadi Rp7.000 pada periode berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Rp2.000 pada 
periode berakhir 31 Desember 2010.

Penambahan setoran modal saham
Penambahan setoran modal saham meningkat sebesar Rp297.696 menjadi Rp297.696 juta pada 
periode berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan Rp0 juta pada periode berakhir 31 Desember 
2010. Penambahan ini disebabkan karena adanya setoran modal kepada Entitas Anak dalam rangka 
restrukturisasi perusahaan.
 
Penambahan pinjaman bank
penambahan pinjaman bank sebesar Rp39.657 juta menjadi Rp41.500 juta pada periode berakhir 31 
Desember 2011 dibandingkan dengan Rp1.843 juta pada periode berakhir 31 Desember 2010. Pinjaman 
ini digunakan oleh Entitas Anak penyelenggara acara untuk membeli gedung di jalan HOS Cokroaminto 
yang digunakan untuk modal kerja Entitas Anak dan gedung di jalan KH Wahid Hasyim yang digunakan 
untuk tempat kerja oleh KDU.

Arus kas pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2009

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi

Kas bersih dari kegiatan operasional pada periode berakhir 31 Desember  2010 meningkat sebesar 
Rp40.909 juta menjadi Rp47.906 juta dibandingkan dengan kas bersih pada 31 Desember  2009 
yang jumlahnya sebesar Rp6.997 juta. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan penerimaan dari 
pelanggan sebesar pada periode berakhir 31 Desember  2010 sebesar Rp95.261 juta menjadi Rp294.263 
juta dibandingkan dengan peningkatan dari pelanggan pada periode berakhir 31 Desember  2009  yang 
jumlahnya sebesar Rp199.002 juta. Selain itu kas masuk dari bunga deposito pada periode berakhir 31 
Desember  2010 juga meningkat sebesar Rp336 juta menjadi Rp657 juta dibandingkan dengan jumlah 
kas masuk dari bunga deposito pada perioder berakhir 31 Desember  2009 yang jumlahnya adalah 
Rp321 juta. Pembayaran kepada pemasok dan pihak lain pada 31 Desember 2009 meningkat sebesar 
Rp42.141 juta menjadi Rp190.260 juta jika dibandingkan dengan 31 Desember  2009 Rp148.120 juta. 
Pembayaran kepada karyawan meningkat sebesar Rp9.699 juta menjadi Rp40.398 dibandingkan 
dengan 31 Desember  2010 yang jumlahnya adalah Rp30.699 juta. Pembayaran bunga atas fasilitas 
pinjaman pada periode berakhir 31 Desember  2010 meningkat sejumlah Rp1.714 juta menjadi Rp6.798  
juta dibandingkan dengan jumlah pada periode berakhir 31 Desember  2009 yang jumlahnya Rp5.084 
juta. Pembayaran pajak penghasilan setelah dikurangi penerimaan dari pengembalian pajak pada 
Perseroan dan Entitas Anak pada periode berakhir 31 Desember  2010 meningkat sebesar Rp1.135 
juta menjadi Rp9.364 juta dibandingkan dengan periode berakhir 31 Desember  2009 yang jumlahnya 
adalah Rp8.229 juta.

Penerimaan dari pelanggan 
Peningkatan penerimaan dari pelanggan pada periode berakhir 31 Desember  2010 sebesar Rp95.261 
juta menjadi Rp294.263 juta dibandingkan dengan peningkatan dari pelanggan pada periode berakhir 
31 Desember  2009  yang jumlahnya sebesar Rp199.002 juta. Peningkatan ini disebabkan karena 
meningkatnya jumlah penerimaan dari pelanggan Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara.

Penerimaan dari pelanggan pada tahun 2010 meningkat sebesar Rp92.005 juta menjadi Rp226.457 
juta dibandingkan dengan jumlah penerimaan dari pelanggan pada tahun 2009 yang jumlahnya sebesar 
Rp134.452 juta. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan bersih dari pelanggan. 
Pada tahun 2010 perekonomian membaik. Karena adanya pemulihan perekonomian, Perseroan dan 
Entitas Anak mampu menyelenggarakan lebih banyak pameran pada tahun 2010 dibandingkan dengan 
tahun 2009, dan 75% lebih peserta pameran dan 75% lebih pengunjungi menghadiri pameran-pameran 
Perseroan dan Entitas Anak. Luas pameran meningkat sebanyak 58,5% atau 127.125 m2. Kenaikan-
kenaikan ini bila digabungkan menghasilkan kenaikan sejumlah Rp57.157 juta dalam pendapatan dari 
para peserta pameran dan kenaikan sejumlah Rp10.572 juta dalam pendapatan dari penjualan tiket 
dibandingkan dengan tahun 2009.
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Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Kas yang digunakan dalam kegiatan investasi pada periode berakhir 31 Desember 2010 meningkat 
sebanyak Rp14.154 juta menjadi Rp13.058 juta dibandingkan dengan kas masuk dalam kegiatan 
investasi Rp1.096 juta pada periode berakhir 31 Desember 2010. Peningkatan ini disebabkan karena 
meningkatnya perolehan aset tetap sebanyak Rp4.997 juta menjadi Rp12.636 juta pada periode 
berakhir 31 Desember 2010 dibandingkan dengan Rp7.638 juta pada periode berakhir 31 Desember 
2009. Penambahan penyertaan saham meingkat sebesar 229 juta menjadi Rp5.111 juta pada periode 
berakhir 31 Desember 2010 dibandingkan dengan jumlah penambahan penyertaan saham pada 
periode berakhir 31 Desember 2009 yang jumlahnya sebesar Rp4.882 juta. Penambahan aset tak 
berwujud meningkat sebesar Rp457 juta menjadi Rp535 juta pada periode berakhir 31 Desember 
20010 jika dibandingkan dengan Rp78 juta yang merupakan jumlah penambahan aset tak berwujud 
pada periode berakhir 31 Desember 2009. Penurunan aset lain-lain menurun sebanyak Rp341 juta 
menjadi Rp144 juta pada periode berakhir 31 Desember 2010 dibandingkan dengan Rp485 juta pada 
periode berakhir 31 Desember 2009.  Peningkatan pelepasan aset tetap meningkat sebanyak Rp2780  
juta menjadi Rp2.780 pada periode berakhir 31 Desember 2010. Penerimaan dari pelepasan investasi 
jangka pendek menurun sebesar Rp12.678 juta menjadi Rp2.300 juta. 

Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan pada periode berakhir 31 Desember 2010 
menurun sebesar Rp906 juta menjadi (Rp33.473) juta dibandingkan dengan jumlah kas pada periode 
berakhir 31 Desember 2009 yang jumlahnya adalah (Rp27.052) juta. Penurunan ini disebabkan 
karena adanya penambahan pinjaman bank sebesar Rp1.843 juta menjadi Rp1.843 juta pada periode 
berakhir 31 Desember 2010 dibandingkan dengan Rp0 juta pada periode berakhir 31 Desember 2009. 
Penambahan utang sewa pembiayaan meningkat sebesar Rp3.078 juta menjadi Rp3.078 juta pada 
periode berakhir 31 Desember 2010. Pembayaran pinjaman bank meningkat sebesar Rp4.172 juta 
menjadi Rp5.335 juta pada periode berakhir 31 Desember 2010 dibandingkan dengan Rp1.163 juta 
pada periode berakhir 31 Desember 2009.  Pengembalian pihak pihak berelasi meningkat sebesar 
Rp8.991 juta menjadi Rp25.623 juta pada periode berakhir 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 
Rp16.712 juta pada periode berakhir 31 Desember 2009. Pembayaran utang sewa pembiayaan 
meningkat sebesar Rp381 menjadi Rp585 juta pada periode berakhir 31 Desember 2010. Pembayaran 
Dividen meningkat sebesar Rp2.000 juta menjadi Rp3.000 juta pada periode berakhir 31 Desember 
2010 dibandingkan dengan Rp1.000 pada periode berakhir 31 Desember 2010.

5.4 Belanja Modal

Belanja modal Perseroan dan Entitas Anak yang utama adalah pendanaan proyek-proyek pusat 
konvensi dan hotelnya, pemeliharaan dan renovasi properti-propertinya.

Tabel berikut ini menampilkan informasi mengenai belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk 
masing-masing dari empat segmennya untuk tahun 2009, 2010 dan 2011, dan sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Sembilan bulan yang berakhir 31 Desember

30 September 2012 2011 2010 2009
Penyelenggaran pameran dan acara - 17.352 - -
Pusat-pusat Konvensi 71.425 242.276 63.457 26.798
Hotel-hotel 96.340 60.873 16.539 7.097
Penunjang Pameran dan Acara - - - -
Total 81.279 297.479 63.457 26798
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Belanja Modal untuk Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara

Belanja modal untuk Entitas Anak penyelenggara pameran dan acara pada tahun 2009 dan 2010 
adalah nol. Tidak ada penambahan bangunan atau pembelian gedung. Pada tahun 2011, Entitas Anak 
penyelenggara pameran dan acara membeli gedung di jalan Haji Oemar Said Cokroaminoto yang 
jumlahnya sebesar Rp8.200 juta. Pembelian gedung ini menggunakan pinjam dari Bank International 
Indonesia. Gedung ini digunakan untuk modal kerja. Pada tahun 2012 seluruh utang pinjaman dilunasi 
dan gedung ini dijual kepada pihak ketiga. Pada tahun 2011, salah satu Entitas Anak penyelenggara 
pameran dan acara, KDU membeli gedung perkantoran pada tahun 2011 yang jumlahnya sebesar 
Rp1.952 juta. Gedung ini digunakan untuk perkantoran KDU dan menggunakan pinjaman bank untuk 
membiayai proyek tersebut

Belanja Modal untuk Entitas Anak hotel

Belanja modal untuk Entitas Anak hotel pada tahun 2009 adalah sebesar Rp7.097 juta. Dana ini 
digunakan untuk proyek pembangunan Hotel Amaris Cengkareng. Sumber dana untuk pembiayaan 
proyek ini berasal dari bank dan modal sendiri yang pada tahun 2009 jumlahnya sebesar Rp3.549 juta 
dan Rp3.548 Juta.

Belanja modal untuk perseroan entitas hotel pada tahun 2010 adalah sebesar Rp16.539 juta. Dana ini 
digunakan untuk penyelesaian proyek pembangunan Hotel Amaris Cengkareng. Sumber dana untuk 
pembiayaan proyek pembangunan hotel ini berasal dari bank yang jumlahnya sebesar  Rp13.231 juta 
dan modal sendiri yang jumlahnya sebesar Rp33.078 Juta.

Belanja modal untuk Entitas Anak hotel pada tahun 2011 adalah sebesar Rp122.781 juta. Dana ini 
digunakan untuk pembelian tanah yang jumlahnya sebesar Rp61.908 juta dan pembangunan hotel-
hotel yang jumlahnya sebesar Rp60.873 juta. Pada tahun 2011, Entitas Anak hotel, yaitu SGU, membeli 
tanah untuk pembangunan hotel Santika TB Simatupang yang jumlah totalnya sebesar Rp36.412 juta. 
Pembelian tanah ini menggunakan dana sendiri. Selain itu, Entitas Anak hotel, GMI untuk membeli tanah 
di jalan TB Simatupang untuk pembangunan hotel yang jumlahnya sebesar Rp19.837 juta. Pembelian 
tanah ini menggunakan dana sendiri. Pada tahun 2011 juga, GNK melakukan proyek pembangunan 
untuk Hotel Santika Siligita yang jumlahnya sebesar Rp30.626 juta. Proyek pembangunan Hotel ini 
didanai oleh pinjaman bank sebesar Rp21.439 juta dan Rp7.657 juta oleh modal sendiri. Selain daripada 
itu, GSU yg jumlahnya sebesar Rp23.523 juta. Proyek pembangunan hotel ini didanai oleh pinjaman 
bank sebesar Rp11.761 juta dan Rp11.762 juta oleh modal sendiri. Kepemilikan perseroan pada GSU 
adalah sebesar 30%, sehingga biaya yang ditanggung adalah sebesar Rp7.057 juta. Rp3.528 juta 
ditanggung oleh modal sendiri dan sisanya ditanggung oleh pinjaman atas nama GSU.

Belanja modal perseroan untuk Entitas Anak hotel pada periode berakhir 30 September 2012 adalah 
sebesar Rp96.340 juta. Dana ini digunakan untuk pembelian tanah yang jumlahnya sebesar Rp30.477 
juta dan Rp65.863 juta. Sampai periode berakhir 30 September 2012, Entitas Anak hotel, yaitu SGU, 
membeli tanah untuk pembangunan hotel Santika Pekalongan yang jumlah totalnya sebesar Rp12.916 
juta. Pembelian tanah ini menggunakan dana sendiri. Selain itu, Entitas Anak hotel, GMI untuk membeli 
tanah di jalan TB Simatupang untuk pembangunan hotel yang jumlahnya sebesar Rp1.456  juta. 
Pembelian tanah ini menggunakan dana sendiri. Selain itu, Entitas Anak hotel, AA untuk membeli tanah 
di Pasar Minggu untuk pembangunan hotel yang jumlahnya sebesar Rp16.105  juta. Pembelian tanah 
ini menggunakan dana sendiri. Pada periode berakhir 30 September 2012 juga, Entitas Anak hotel 
yaitu GNK melakukan proyek pembangunan untuk Hotel Santika Siligita dan Hotel Amaris Pratama 
yang jumlahnya sebesar Rp53.715 juta. Proyek pembangunan Hotel ini didanai oleh pinjaman bank 
sebesar Rp40.286 juta dan Rp13.429 juta oleh modal sendiri. Selain daripada itu, Entitas Anak yang lain 
yaitu GSU yg jumlahnya sebesar Rp1.178 juta. Proyek pembangunan hotel ini didanai oleh pinjaman 
bank sebesar Rp589  juta dan Rp589 juta oleh modal sendiri. Kepemilikan Entitas Anak terhadap GSU 
adalah sebesar 30% sehingga Rp177 juta ditanggung oleh modal sendiri.
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Belanja modal untuk Entitas Anak pusat-pusat Konvensi

Belanja modal untuk Entitas Anak pusat-pusat Konvensi pada tahun 2009 adalah sebesar Rp26.798 
juta untuk biaya pre operational dan konstruksi untuk BNDCC tahap pertama. Dana yang digunakan 
untuk pembiayaan pre operasional dan konstruksi untuk BNDCC tahap I ini seluruhnya menggunakan 
modal sendiri. 

Pada tahun 2010, belanja modal untuk Entitas Anak konvensi adalah sebesar Rp63.457 juta. Dana ini 
digunakan untuk pembangunan BNDCC. Pembiayaan pembangunan BNDCC pada tahun 2010 berasal 
dari pinjaman bank jangka panjang dan self equity yang masing masing persentasenya sebesar 77% 
dan 23% atau Rp48.714 juta dan Rp14.743 juta.  

Belanja modal untuk pusat konvensi dan acara pada tahun 2011 adalah sebesar Rp242.276 juta 
yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan BNDCC tahap pertama yang jumlahnya sebesar 
Rp138.451 juta dan untuk pembelian gedung konvensi Gramedia Expo Surabaya yang jumlahnya 
sebesar Rp103.825 juta. Dana untuk pembelian gedung konvensi Gramedia Expo menggunakan modal 
Entitas Anak. Sementara itu, dana untuk penyelesaian pembangunan BNDCC tahap pertama berasal 
dari pinjaman bank sebesar Rp106.286 dan modal Perseroan sebesar Rp32.165 juta.

Belanja modal untuk pusat konvensi dan acara sampai periode September 2012 adalah sebesar 
Rp71.425 juta yang digunakan untuk pembangunan BNDCC tahap II yang jumlahnya sebesar Rp12.531 
juta yang menggunakan modal sendiri. Selain itu, entitas anak juga membeli tanah di Jl. Metro Tanjung 
Bunga, Makasar, Sulawesi Selatan yang rencananya akan dibangun pusat konvensi dan hotel yang 
jumlahnya sebesar Rp58.894 juta yang sumbernya berasal dari modal sendiri.

5.5 Solvabilitas dan Rentabilitas

5.5.1 Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh 
aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas 
(solvabilitas ekuitas) dan dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas 
aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2012 adalah 0,97 kali sedangkan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah 1,17 kali, 
3,54 kali dan 4,58 kali. Solvabilitas aset Perseroan pada tanggal 30 September 2012 adalah 0,63 kali, 
sedangkan pada tanggal–tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah 0,65 kali, 0,91 kali, dan 
0,92 kali.

5.5.2 Rentabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio marjin jumlah laba komprehensif (net profit margin), 
imbal hasil aset rata-rata (return on average asets) dan imbal hasil ekuitas rata-rata (return on average 
equity). Rasio-rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada 
suatu masa tertentu:
• marjin jumlah laba komprehensif adalah rasio dari jumlah laba komprehensif terhadap pendapatan 

Perseroan,
• imbal hasil aset rata-rata adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba,
• imbal hasil ekuitas rata-rata adalah rasio dari jumlah laba komprehensif terhadap rata-rata ekuitas.

Keterangan
9 bulan

2012
12 bulan

2011 2010 2009
Marjin jumlah laba komprehensif 8,83% 3,91% 2,75% 1,70%
Imbal hasil aset (jumlah laba komprehensif terhadap rata-rata aset) 2,98% 2,27% 4,01% 1,71%
Imbal hasil ekuitas (jumlah laba komprehensif terhadap rata-rata 

ekuitas)
8,28% 7,42% 44,75% 23,63%
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6. Risiko Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kehilangan atau  
ketidakpastian laba, yang mungkin memiliki dampak negatif potensial terhadap pencapaian tujuan 
Perseroan dan Entitas Anak. Risiko keuangan utama yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak adalah 
risiko suku bunga dan risiko likuiditas.

Risiko Suku Bunga
Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang dan pinjaman 
lain-lain seperti pinjaman dan pembayaran di muka dari pihak ketiga dan pihak hubungan istimewa. 
Perseroan dan Entitas Anak memiliki risiko suku bunga yang terutama terkait dengan kewajiban 
pinjaman jangka panjang dan aset dan kewajiban interest-bearing-nya. Pada tanggal 31 Desember 
2011, Grup memiliki Rp428.785 juta pinjaman bank jangka panjang, yang sebagian memiliki suku 
bunga mengambang.

Risiko Likuiditas
Perseroan dan Entitas Anak mempertahankan suatu keseimbangan antara keberlanjutan penagihan 
piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan pinjaman bank dan pinjaman lain-lain. Perseroan dan 
Entitas Anak memiliki risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak memelihara cukup kas 
dan setara kas untuk mendukung pembayaran kewajiban keuangannya saat jatuh tempo.  

Inflasi
Sesuai dengan Biro Statistik Indonesia, tingkat inflasi tahun Indonesia secara keseluruhan sebagaimana 
diukur oleh index harga konsumen adalah kurang lebih 2,8%, 7,0% dan 5,5% pada tahun 2009, 2010 
dan 2011, masing-masing.  Perseroan dan Entitas Anak tidak menganggap inflasi di Indonesia sebagai 
faktor yang memiliki dampak material pada hasil operasionalnya.

7. Manajemen Risiko

Bisnis Perseroan dan Entitas Anak mencakup aktivitas pengembalian risiko dengan sasaran tertentu 
dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perseroan dan Entitas Anak 
adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko. 
Perseroan dan Entitas Anak secara rutin menelaah kebijakan manajemen risiko untuk menyesuaikan 
dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Perseroan dan Entitas Anak mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau 
laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berpotensi negatif terhadap 
pencapaian tujuan Perseroan dan Entitas Anak. 

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah risiko kredit, 
risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Perseroan 
dan Entitas Anak secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan 
meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak. 
Direksi mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko yang dijelaskan secara 
rinci sebagai berikut:

i. Risiko kredit
Aset keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang memiliki potensi konsentrasi secara signifikan risiko 
kredit pada dasarnya terdiri dari piutang usaha dan piutang dari pihak-pihak berelasi. Perseroan dan 
Entitas Anak memiliki kebijakan kredit dan prosedur untuk memastikan berlangsungnya evaluasi 
kredit dan pemantauan akun secara aktif.

Risiko kredit Perseroan dan Entitas Anak timbul dari kegagalan bayar pihak lain, dengan risiko 
maksimum sama dengan jumlah tercatat instrumen tersebut. Pada tanggal laporan posisi keuangan 
konsolidasian, tidak terdapat konsentrasi risiko kredit secara signifikan dikarenakan piutang usaha 
berasal dari jumlah pelanggan yang banyak.
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Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya yang mencakup kas dan 
setara kas, risiko kredit yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak timbul karena wanprestasi dari 
counterparty. Perseroan dan Entitas Anak memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi 
pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-
bank dengan peringkat kredit yang tinggi.

ii. Risiko mata uang asing

Perseroan dan Entitas Anak terekspos terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama 
dalam Dolar Amerika Serikat pada biaya-biaya tertentu, aset dan liabilitas yang timbul dari operasi 
sehari-hari.

Perseroan dan Entitas Anak menggunakan aset dalam mata uang asing sebagai lindung nilai alami 
terhadap liabilitas dalam mata uang asing. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, 
eksposur Perseroan dan Entitas Anak untuk risiko nilai tukar mata uang asing adalah tidak signifikan 
dikarenakan sebagian besar transaksi mereka adalah dalam mata uang Rupiah yang merupakan 
mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak.

iii. Risiko suku bunga

Perseroan dan Entitas Anak dibiayai melalui pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang dan 
pinjaman lainnya, seperti kredit dan uang muka dari pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi.

Oleh karena itu, Perseroan dan Entitas Anak terekspos terhadap risiko pasar untuk perubahan 
tingkat suku bunga terkait terutama terhadap kewajiban pinjaman jangka panjang dan aset dan 
kewajiban berbunga. Perseroan dan Entitas Anak memiliki kebijakan untuk mendapatkan suku 
bunga tersedia yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan risiko mata uang asing mereka.

Perseroan dan Entitas Anak menganailisis tingkat suku bunga mereka secara dinamis. Berbagai 
scenario simulasi dengan mempertimbangkan pembiayaan kembali, pembaharuan posisi yang ada 
dan pendanaan alternative. Berdasarkan skenario tersebut Perseroan dan Entitas Anak menghitung 
dampak pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dari perubahan suku bunga yang 
ditetapkan. Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dan pinjaman lainnya Perseroan dan 
Entitas Anak adalah dalam mata uang Rupiah.

iv. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan setara kas yang 
memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Perseroan dan Entitas Anak 
menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas 
penggunaan pinjaman bank dan pinjaman lainnya.

v. Manajemen modal

Perseroan dan Entitas Anak bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi 
tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan maksimalisasi 
nilai pemegang saham.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti 
rasio ekuitas terhadap utang.
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VI.  RISIKO USAHA

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan 
dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam 
Penawaran Umum Perdana Saham ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko-
risiko yang dijelaskan dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham 
Perseroan. Risiko-risiko lain yang pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak Perseroan ketahui atau 
tidak dianggap penting juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau 
prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi 
Perseroan dan Entitas Anak. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah 
disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama 
Perseroan.

A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEORAN

1. Risiko ketergantungan atas pendapatan usaha Entitas Anak

Sebagai perusahaan induk yang sekitar 95% pendapatan usahanya berasal dari Entitas Anak, 
Perseroan memiliki risiko ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan usaha dari Entitas 
Anak. Dengan demikian, apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak mengalami penurunan, 
maka hal ini akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Hasil operasional Perseroan juga dapat berfluktuasi bergantung pada hasil operasional Entitas Anak, 
dimana hasil operasional ini dapat berbeda secara signifikan dari waktu ke waktu karena sejumlah 
faktor antara lain:
• waktu hari libur, terutama selama bulan puasa umat Muslim dan musim libur Natal;
• pola belanja pelanggan; dan
• ketersediaan dan harga produk.

Pada umumnya, hasil operasional Entitas Anak rendah di semester pertama dan mencapai hasil  tertinggi 
pada semester kedua. Apabila hasil operasional Entitas Anak terus berfluktuasi secara signifikan di 
masa mendatang, maka hal ini dapat memberi dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Perseroan tidak mampu memperoleh atau memperpanjang ijin-ijin atas properti 
Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan memiliki risiko tidak diperolehnya atau diperpanjangnya ijin-ijin baik lisensi, persetujuan 
mapupun perjanjian atas properti Perseroan dan Entitas Anak dikarenakan perubahan peraturan 
pemerintah atas properti dan kurang adanya keseragaman sistem hak milik di Indonesia. Risiko tersebut 
berpotensi menunda atau menghentikan pembangunan-pembangunan properti Perseroan dan Entitas 
Anak yang dapat memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil 
operasional Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko ketergantungan pada Perjanjian Build, Operate, Transfer (“BOT”)

Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada perjanjian BOT sehubungan dengan gedung-gedung 
konvesi yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak. Perjanjian BOT tidak memberikan hak milik yang 
sah dan hakikatnya merupakan perjanjian kontraktual yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Indonesia. Jangka waktu perjanjian-perjanjian BOT berkisar antara 17 hingga 30 tahun, dan 
dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara para pihak, atau dalam beberapa kasus, secara 
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otomatis diperpanjang setelah dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Pada saat berakhirnya periode 
tersebut, tanah bersama dengan properti di atasnya akan kembali ke pemilik tanah kecuali perjanjian 
BOT diperpanjang. Sehubungan dengan BNDCC, perjanjian BOT antara Perseroan dan Entitas Anak 
dengan PT Pengembangan Bali (Persero) (Bali Tourism Development Corporation), suatu perusahaan 
milik pemerintah daerah, Perseroan dan Entitas Anak berhak untuk membangun dan mengoperasikan 
propertinya untuk suatu jangka waktu yang ditentukan. Demikian pula dengan perjanjian BOT yang 
berkaitan dengan Santika Premiere Dyandra dan Gramedia Expo dimana masa perjanjian BOT dapat 
diperpanjang selama 20 tahun lagi berdasarkan syarat bahwa suatu perpanjangan hak milik atas tanah 
terkait, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, telah diperoleh. Namun demikian, tidak 
terdapat jaminan bahwa perpanjangan hak atas tanah sehubungan dengan ketiga gedung konvesi 
milik Perseroan dan Entitas Anak diatas akan disetujui oleh pihak berwenang terkait dan tidak terdapat 
jaminan bahwa masing-masing pemilik tanah akan setuju untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian 
BOT. Apabila tidak terdapat kesepakatan untuk memperpanjang perjanjian BOT, Perseroan dan Entitas 
Anak dapat kehilangan kepemilikannya atas hotel-hotel, pusat-pusat konvensi dan gabungan hotel-
dan-pusat konvensi sehingga usaha, kondisi keuangan dan hasil operasionalnya dapat terkena dampak 
yang merugikan.

3. Risiko yang berkaitan dengan likuiditas aset-aset berupa properti

Investasi dalam real estate umumnya tidak likuid sehingga membatasi kemampuan pemilik atau 
pengembang untuk mengkonversi aset-aset properti menjadi kas dalam waktu yang singkat, sehingga 
aset-aset properti terpaksa dijual dengan harga diskon untuk memastikan penjualan dapat dilakukan 
dengan cepat. Kondisi tidak likuid ini juga membatasi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam 
mengelola portofolionya untuk menanggapi perubahan-perubahan kondisi ekonomi atau kondisi 
lainnya. Hal ini dapat memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan 
hasil operasional Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko pembangunan dan pengembangan hotel dan pusat konvensi baru sehubungan 
dengan peningkatan jumlah pameran atau acara yang diselenggarakan

Perseroan dan Entitas Anak sedang membangun hotel-hotel dan pusat-pusat konvensi baru dan 
selanjutnya bermaksud untuk mengembangkan hotel-hotel dan pusat-pusat konvensi baru di masa 
mendatang. Pengembangan usaha hotel dan pusat konvensi baru akan tergantung pada kemampuan 
Perseroan dan Entitas Anak untuk:
• mengidentifikasi kesempatan-kesempatan akuisisi dan ekspansi yang sesuai;
• mengidentifikasi dan memperoleh tambahan tanah kosong dengan harga yang wajar dengan 

adanya persaingan ketat dalam peluang akuisisi di Indonesia, khususnya, di Jakarta dan Bali;
• menegosiasikan pengembangan pusat-pusat konvensi dan hotel-hotel dengan persyaratan-

persyaratan yang memuaskan; 
• memperoleh persetujuan-persetujuan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan dan/

atau persetujuan pemerintah yang diwajibkan;
• mengintegrasikan properti-properti baru ke dalam operasionalnya yang ada;
• peningkatan kualitas lokasi suatu hotel atau pusat konvensi yang dimiliki;
• kemungkinan ditemukannya kekurangan atau masalah yang sebelumnya tidak terdeteksi pada 

sebuah lokasi atau properti yang akan dikembangkan; dan
• kemungkinan penundaan pembangunan atau kelebihan biaya dikarenakan tertundanya persetujuan 

yang berkaitan peraturan perundang-undangan, cuaca buruk, kekurangan tenaga kerja atau 
bahan bangunan, penghentian pekerjaan serta tidak tersedianya pembiayaan konstruksi dan/atau 
pembiayaan jangka panjang.

Risiko tersebut dapat memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan 
hasil operasional Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko ketergantungan terhadap pengelola atau operator

Perseroan dan Entitas Anak mengandalkan pihak afiliasi untuk mengelola hotel-hotelnya dan beberapa 
pusat konvensinya. Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan Perjanjian Jasa Manajemen 
Pengelolaan Hotel dengan AIM dan SMS yang menjadi dasar AIM dan SMS untuk mengelola hotel-
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hotelnya. Pada saat ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 6 hotel, dan mengelola 1 gabungan hotel 
dan pusat konvensi yang telah beroperasi, dimana lima dari hotel-hotel tersebut dikelola oleh AIM, satu 
hotel dikelola oleh SMS dan satu lainnya adalah bagian dari gabungan hotel dan pusat konvensi yang 
dikelola oleh SDM. Terdapat pula 11 hotel yang sedang dibangun, yang kesemuanya dimaksudkan untuk 
dikelola oleh AIM atau SMS. Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki  4 gabungan hotel-dan-pusat 
konvensi yang sedang dalam pembangunan, yang kesemuanya akan dikelola oleh SDM. Apabila AIM, 
SMS atau SDM lalai dalam mengelola hotel-hotel atau gabungan hotel dan pusat konvensi Perseroan 
dan Entitas Anak dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan menurunnya rata-rata tingkat hunian, rata-
rata tarif kamar, atau ruang pameran yang disewakan, dan jumlah acara yang diadakan, yang masing-
masing akan mempunyai dampak material terhadap usaha, kondisi keuangan, tingkat keuntungan dan 
hasil operasional Perseroan dan Entitas Anak .

Perjanjian-Perjanjian Jasa Manajemen Pengelolaan Hotel tersebut adalah untuk jangka waktu masing-
masing 10 tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Perjanjian-perjanjian 
ini dapat diakhiri oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan pemberitahuan enam bulan sebelumnya 
sampai pembayaran biaya pemutusan, atau oleh operator dalam situasi tertentu yang mengakibatkan 
penundaan pembangunan hotel. Jika AIM, SMS atau SDM tidak dapat melanjutkan pengelolaan hotel-
hotelnya atau gabungan hotel dan pusat konvensinya, Perseroan dan Entitas Anak akan harus mencari 
pengganti untuk manajemen properti-properti tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas 
Anak akan mampu menemukan operator hotel atau gabungan hotel dan pusat konvensi pengganti 
dengan persyaratan-persyaratan yang setara atau lebih baik, atau dengan persyaratan-persyaratan 
apapun, dan ada kemungkinan terjadi penundaan-penundaan serta gangguan-gangguan yang 
disebabkan oleh adanya perubahan dalam operator yang dapat memberi dampak material terhadap 
usaha, kondisi keuangan, tingkat keuntungan dan hasil operasional Perseroan dan Entitas Anak.

6. Risiko ketergantungan terhadap kontraktor

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki risiko ketergantungan 
terhadap kontraktor karena adanya kerjasama antara Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan kontraktor-
kontraktor untuk menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan proyek-proyek pengembangan 
propertinya, antara lain:
• rancangan dan perencanaan hotel;
• bantuan teknis dalam rancangan dan perencanaan hotel; 
• konstruksi;
• pemasangan tiang pancang dan fondasi; 
• membangun dan mengerjakan penyelesaian;
• dekorasi interior;
• instalasi unit-unit pendingin udara (AC); dan 
• elevator-elevator serta pekerjaan perkebunan dan taman. 

Apabila kontraktor tidak bisa memenuhi tenggat waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan sebuah 
proyek Perseroan dan/atau Entitas Anak, maka hal ini dapat mengakibatkan penundaan pada proyek 
yang sedang dijalankan dan adanya tambahan biaya bagi Perseroan dan Entitas Anak sebagai insentif 
yang memadai bagi mereka untuk menyelesaikan proyek. Tidak ada jaminan bahwa jasa-jasa yang 
diberikan oleh para kontraktor pihak ketiga yang ditunjuk oleh  Perseroan dan Entitas Anak akan 
memuaskan atau memenuhi harapannya. Risiko-risiko ini dapat berdampak merugikan terhadap usaha  
Perseroan dan Entitas Anak, kondisi keuangan, dan hasil operasionalnya. 

7. Risiko ketergantungan Perseroan pada kontrak kerjasama untuk beberapa pameran ternama

Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada kontrak kerjasama terhadap beberapa pameran-
pameran ternama antara lain Indonesia International Motor Show, Mega Bazaar Computer, Festival 
Komputer Indonesia dan Indocomtech, yang secara agregat merupakan kurang lebih 65,5% dari 
seluruh pengunjung pamerannya selama tahun 2012. Selanjutnya, Indonesia International Motor Show 
dan Indocomtech, dua pameran terbesar Perseroan dan Entitas Anak selama tahun 2012 didukung 
oleh asosiasi dagang yang umumnya berupa kontrak kerja sama. Apabila kontrak  tersebut dihentikan 
atau tidak diperbarui pada saat jatuh tempo, usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak 



77

dapat menerima dampak yang merugikan dan berdampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi 
keuangan, hasil operasional, arus kas dan prospek-prospek di masa mendatang Perseroan dan Entitas 
Anak.

8. Risiko persaingan usaha

Pada industri penyelenggaraan pameran internasional, banyak perusahaan yang memiliki ukuran dan 
pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan dengan Perseroan dan Entitas Anak. Berdasarkan laporan 
industri Jones Lang LaSalle (September 2012), meskipun perusahaan-perusahaan tersebut belum 
meraih pangsa pasar yang signifikan dalam industri penyelenggaraan pameran di Indonesia, hal ini bukan 
merupakan jaminan bahwa mereka tidak akan meraihnya di masa mendatang. Bahkan, dikarenakan 
rintangan-rintangan untuk memasuki industri  penyelenggaraan pameran relatif rendah, Perseroan 
dan Entitas Anak mungkin akan menghadapi peningkatan persaingan di masa mendatang dari pelaku-
pelaku baru. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mampu mengembangkan 
pameran baru atau mempertahankan keberhasilan dari pameran-pameran yang ada untuk melindungi 
pangsa pasarnya dari persaingan yang semakin ketat. Persaingan yang meningkat dalam bidang ini 
dapat mengakibatkan tekanan-tekanan dalam harga, margin yang berkurang atau kehilangan pangsa 
pasar, yang kesemuanya dapat memiliki dampak yang merugikan atas usaha, kondisi keuangan, hasil 
operasional atau arus kas Perseroan dan Entitas Anak. 

Selanjutnya, pengembangan pusat konvensi dan hotel milik Perseroan dan Entitas Anak dapat 
menghadapi risiko persaingan dari para pengembang properti internasional dan lokal yang terutama 
didukung faktor lokasi, fasilitas dan infrastruktur pendukung, jasa dan harga yang lebih baik dibandingkan 
Perseroan dan Entitas Anak. Hal ini dapat memberikan dampak material terhadap usaha, kondisi 
keuangan dan hasil operasional Perseroan dan Entitas Anak.

9. Risiko model bisnis baru

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pengalaman terbatas dalam beroperasi berdasarkan model 
bisnis barunya yaitu dibidang usaha penyelenggaraan pameran dan acara dan berinvestasi dibidang 
properti yaitu di perhotelan dan di pusat konvensi atau pameran akan menghadapi kesulitan-kesulitan 
dalam menjalankan strateginya. Selain itu tidak terdapat jaminan bahwa strategi berdasarkan model 
bisnis baru Perseroan akan menghasilkan pertumbuhan dan sinergi yang diharapkan. Perseroan dan 
Entitas Anak mungkin tidak dapat merealisasikan sepenuhnya manfaat pertumbuhan, penghematan 
dan perbaikan yang timbul dari restrukturisasi dikarenakan kesulitan-kesulitan yang tidak terduga 
atau biaya-biaya yang tidak terduga, sehingga berpengaruh secara negatif terhadap operasional dan 
profitabilitas kegiatan usahanya. 

Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki pengalaman terbatas dalam bidang perhotelan karena 
baru mendirikan usaha hotel di tahun 2010. Hotel-hotel baru Perseoran dan Entitas Anak mungkin 
membutuhkan waktu untuk dikenal oleh masyarakat luas sehingga mengakibatkan rendahnya 
tingkat hunian, rendahnya pendapatan, dan bahkan mungkin kerugian. Perseroan dan Entitas Anak 
mungkin tidak dapat menutupi investasi awalnya atau merealisasikan peningkatan pendapatan yang 
diproyeksikan. Selain itu, pembelian tanah di lokasi baru dapat menimbulkan tantangan-tantangan 
operasional, pemasaran, keuangan dan hukum, yang berbeda dari yang telah dihadapi Perseroan dan 
Entitas Anak di lokasi hotel yang telah ada saat ini.

Semua faktor di atas dapat memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil operasional, arus kas dan prospek-prospek di masa mendatang Perseroan dan Entitas Anak.

10. Risiko pendanaan

Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak mampu untuk memperoleh pendanaan, tidak diperpanjang 
atau dapat diperpanjang namun memiliki pembatasan-pembatasan yang tidak menguntungkan 
Perseroan dan Entitas Anak di masa mendatang baik untuk mendanai kegiatan operasionalnya maupun 
untuk investasi baru, perkiraan belanja modal dan kebutuhan modal kerja. Pendanaan yang diperoleh 
Perseroan dan Entitas Anak dapat mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi 
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operasional Perseroan dan Entitas Anaknya seperti:
• membatasi kemampuannya membayarkan dividen atau mewajibkannya untuk meminta persetujuan 

atas pembayaran dividen;
• meningkatkan kerentanannya terhadap kondisi ekonomi dan industri yang secara umum merugikan;
• membatasi kemampuannya menjalankan rencana pertumbuhannya;
• mewajibkannya untuk menyisihkan sebagian besar dari arus kasnya dari kegiatan operasional 

untuk pembayaran hutangnya, dan dengan demikian mengurangi ketersediaan arus kasnya untuk 
mendanai belanja modal, kewajiban modal kerja dan tujuan perusahaan umum lainnya ; dan 

• membatasi fleksibilitasnya dalam merencanakan, atau menanggapi terhadap, perubahan usaha 
dan industrinya.

Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak mampu untuk memperoleh pendanaan dengan persyaratan 
yang menguntungkan bagi Perseroan dan Entitas Anak maka hal tersebut dapat berdampak material 
terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, kondisi keuangan, profitabilitas, hasil operasional 
dan kemampuannya untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya.

11. Risiko kebakaran, kecelakaan, atau bencana lainnya

Suatu kebakaran, kecelakaan, atau bencana lainnya yang mengakibatkan kerusakan yang signifikan 
pada pameran, acara, pusat konvensi atau hotel Perseroan dan Entitas Anak dapat mempunyai dampak 
yang merugikan yang material terhadap usaha, kondisi keuangan, profitabilitas atau hasil operasional 
Perseroan dan Entitas Anak. 

Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat menentukan apakah dan bilamana kejadian tersebut akan terjadi 
atau dampak yang muncul di daerah-daerah tempat pameran, acara, pusat konvensi dan hotel tersebut 
berlokasi. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak memiliki polis asuransi untuk melindungi dari kejadian 
tertentu di luar kendalinya, tetap terdapat risiko bahwa cakupan pertanggungan asuransi tidak secara 
penuh mengkompensasi kerugian aktual. Sebagai contoh, polis asuransi tidak akan mengkompensasi 
kerusakan reputasi yang dapat secara material mempengaruhi usaha Perseroan dan Entitas Anak. 
Selain itu, lamanya proses klaim asuransi dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan 
Entitas Anak.

Para pelanggan Perseroan dan Entitas Anak mencakup para peserta pameran yang usaha-usahanya 
bergantung pada lini produksi dan pasokan di negara-negara selain Indonesia. Bencana alam di dalam 
dan di luar Indonesia dapat mempengaruhi lini produksi dan logistik yang juga akan mempengaruhi 
pelanggan Perseroan dan Entitas Anak dan mengurangi permintaan untuk usaha penyelenggaraan 
pameran dan acara. 

12. Risiko benturan kepentingan

Perseroan dan Entitas Anak mungkin akan menghadapi benturan kepentingan yang potensial dengan 
pihak afiliasi. Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan berbagai transaksi dengan pihak afiliasi. 
Transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi ini mencakup provisi jasa manajemen dan jasa teknis, 
pengadaan jaminan-jaminan untuk hutang Perseroan dan Entitas Anak dan masuknya ke perjanjian-
perjanjian BOT tertentu, sebagai contoh, perjanjian-perjanjian BOT yang berhubungan dengan Amaris 
Hotel Panglima Polim.

GWS, pemegang saham yang memiliki 3,88% kepemilikan dalam Perseroan, turut serta dalam, antara 
lain, usaha hotel melalui entitas anaknya AIM, SMS dan SDM. Tidak ada jaminan bahwa benturan 
kepentingan tidak akan timbul antara GWS dan Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan 
pembelian tanah atau properti di masa mendatang dalam rangka pengembangan hotel-hotel. Walaupun 
GWS telah berkomitmen untuk tidak akan membangun sebuah hotel dengan merek Santika dalam jarak 
5 km dari pusat konvensi yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak untuk jangka waktu 10 tahun, tidak 
terdapat jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan berhasil bersaing dengan GWS dan entitas 
anaknya dalam pencarian tanah untuk pengembangan hotel-hotel yang bukan dengan merek Santika, 
atau hotel lain yang tidak berada dalam jarak 5 km dari pusat konvensi Perseroan dan Entitas Anak.
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Selanjutnya, Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian jasa manajemen pengelolaan hotel 
dengan AIM dan SMS, yang menjadi dasar bahwa Perseroan dan Entitas Anak mengelola hotel-hotel 
di bawah merek Amaris dan Santika, dan joint operating agreement dengan SMS sehubungan dengan 
pengelolaan hotel dan pusat konvensi dibawah merek Santika Premiere Dyandra. Selanjutnya, Lilik 
Oetama, salah satu direktur Perseroan juga menjabat sebagai direktur AIM. AIM, SMS dan SDM, 
masing-masing menjalankan usaha pengelolaan hotel. Tidak ada jaminan bahwa AIM, SMS atau SDM 
tidak akan berpihak kepada properti-properti yang dimilikinya sendiri di bandingkan dengan properti-
properti yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak.

C. RISIKO-RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI DALAM SAHAM-SAHAM 
PERSEROAN

1. Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan 
yang diperdagangkan 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. Harga Saham Yang Ditawarkan dapat berfluktuasi

Harga Saham Yang Ditawarkan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi, yang bergantung pada 
beberapa faktor, termasuk: 
• perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional Perseroan aktual dengan yang diharapkan 

oleh para investor dan analis;
• perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau negara Indonesia;
• perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
• perubahan harga saham perusahaan-perusahaan asing (khususnya di Asia) dan di negara-negara 

berkembang;
• putusan akhir atas suatu litigasi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang;
• penjualan saham yang ditawarkan oleh pemegang saham mayoritas Perseroan; dan
• prospek industri MICE serta kegiatan usaha dan operasi Perseroan.
• Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau 

persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar 
yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui 
penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

• Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham 
dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, 
sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan 
kepentingan investor 

Para pemegang saham pengendali Perseroan dimungkinkan memiliki kepentingan usaha lain selain 
kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan saat ini, termasuk usaha lain di industri MICE 
di Indonesia, dan dapat mengambil tindakan. Para pemegang saham pengendali Perseroan tersebut 
juga dapat mengambil tindakan, baik yang melibatkan atau tidak melibatkan Perseroan, yang akan 
menyebabkan para pemegang saham pengendali tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadi 
mereka di atas kepentingan Perseroan. Hal ini dapat menimbulkan dampak material terhadap kegiatan 
usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.
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4. Kemungkinan dilusi atas kepemilikan saham para pemegang saham apabila mereka tidak 
berpartisipasi dalam rangka penawaran umum terbatas yang dilakukan oleh Perseroan di 
masa mendatang

Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
Kep-26/PM/2003 tertanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), suatu 
perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek harus menawarkan kepada para pemegang sahamnya 
hak untuk memesan efek terlebih dahulu dalam rangka mengambil bagian sejumlah saham secara 
proporsional untuk mempertahankan persentease kepemilikan mereka sebelum diterbitkannya saham-
saham baru. Apabila para pemegang saham tidak mengeksekusi haknya untuk memesan efek terlebih 
dahulu dalam rangka penawaran umum terbatas yang dapat dilakukan Perseroan di masa mendatang, 
maka para pemegang saham tersebut dapat mengalami dilusi terhadap kepemilikan saham mereka 
pada Perseroan.

5. Perseroan menghadapi kemungkinan tidak dapat membayar dividen 

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham 
Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan, 
yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor 
kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; 
serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri MICE atau proyek-proyek tertentu yang telah 
dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan 
membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan konsolidasian 
Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN 
SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO 
TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN 
AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan 
hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Februari 
2013 atas laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant 
Thornton International Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam  
Prospektus ini, selain kejadian atau transaksi penting yang telah diungkapkan di bawah ini:

1. Pada tanggal 21 Februari 2013, PT Kerabat Dyan Utama (KDU) dan UBMMG Holdings Sdn. 
Bhd., Malaysia (UBMMG) melakukan perjanjian kerjasama untuk mendirikan perusahaan ventura 
bersama dengan persentase kepemilikan KDU sebesar 49% dan UBMMG sebesar 51%, yang 
bergerak dalam bidang pameran furnitur dan perhiasan.

2. Pada tanggal 28 Februari 2013, PT Dyandra Promosindo (DP) dan Tarsus Group Limited (Tarsus) 
melakukan perjanjian kerjasama untuk mendirikan perusahaan ventura bersama dengan nama  
PT Dyandra Tarsus International dimana persentase kepemilikan DP sebesar 50% dan Tarsus 
sebesar 50%, yang bergerak dalam bidang pameran otomotif dan lainnya.
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VIII.  KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan 
dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta No. 72, tanggal 24 Juli 2007, dibuat di hadapan Ny. 
Retno Handayani Rahayu, S.H., pengganti dari Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta. 
Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
berdasarkan Keputusan No. W7-09285 HT.01.01-TH.2007 tanggal 23 Agustus 2007, dan didaftarkan 
dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 
dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.74.56992 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya 
Jakarta Pusat di bawah No. 2451/BH.09.05/IX/2007 tanggal 12 September 2007.

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

a. Akta No. 3 tanggal 2 September 2008, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris 
di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan pemegang saham Perseroan 
atas pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT. 
Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham 
berdasarkan Keputusan No. AHU-75629.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008, 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0098235.AH.01.09.
Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008.

b. Akta No. 3, tanggal 10 Mei 2010, dibuat di hadapan Sri Irmiati, S.H., Notaris di Bekasi, yang isinya 
antara lain memuat persetujuan pemegang saham Perseroan atas pengubahan ketentuan Pasal 12 
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima 
dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
No. AHU-AH.01.10-13120, tanggal 27 Mei 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT 
dengan No. AHU-0040454.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010.

c. Akta No. 38, tanggal 12 Desember 2011, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang 
isinya antara lain memuat persetujuan pemegang saham Perseroan atas: (i) perubahan nilai nominal 
saham Perseroan; (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dan modal ditempatkan Perseroan; dan 
perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) perubahan susunan pengurus 
Perseroan. Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari 
Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-61496.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 13 Desember 
2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0102084.
AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai 
dengan UUWDP dengan No. 09.05.1.73.56992 pada tanggal 5 Maret 2012 di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Pusat.

d. Akta No. 26 tanggal 9 Maret 2012, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang 
isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) 
pengubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Tertutup/Non Publik menjadi 
Perseroan Terbuka/Publik, (ii) pengubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud 
dan Tujuan Perseroan dan (iii) pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk 
disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah 
memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13471.AH.01.02.
Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan 
No. AHU-0022321.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012.
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e. Akta No. 54 tanggal 27 Agustus 2012, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, 
yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan 
atas pengubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Terbuka/Publik menjadi 
Perseroan Tertutup/Non Fasilitas Umum dan pengubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan 
untuk disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Tertutup/Non Fasilitas Umum. 
Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah : (i) memperoleh persetujuan Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60525.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0102653.AH.01.09.
Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 dan (ii) telah diterima dan dicatatat dalam database 
Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.10-42485 tanggal 
29 Nopember 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-
0103477.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Nopember 2012.

Dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, anggaran dasar Perseroan terakhir kali diubah berdasarkan 
Akta No. 110 /2012, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang isinya antara 
lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) perubahan status 
Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik, (ii) 
perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan, (iii) perubahan 
seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan 
Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1. Pengubahan Anggaran Dasar 
Perseroan tersebut telah: (i) memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 
AHU-60525.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0102653.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 Nopember 2012 
dan (ii) telah diterima dan dicatata dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat 
Penerimaan No. AHU-AH.01.10-42485 tanggal 29 Nopember 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0103477.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Nopember 2012.  

Kantor Pusat Perseroan terletak di Jakarta dan berlokasi di The City Tower Lantai 7, Jl. MH. Thamrin 
81, Jakarta Pusat 10310. Perseroan memiliki 4 Entitas Anak langsung yang memiliki kantor-kantor yang 
terletak di Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan membagi kegiatan usahanya dalam 4 (empat) bidang 
usaha yaitu (i) penyelenggaraan pameran dan acara, (ii) pusat konvensi dan eksibisi, (iii) perhotelan 
dan (iv) penunjang penyelenggaraan pameran dan acara yang menyediakan berbagai jasa yang 
berkaitan erat dengan industri MICE di Indonesia antara lain jasa promosi, penyelenggaraan pameran, 
pengembangan konsep, desain konstruksi, desain interior, desain grafis dan peragaan, pembangunan 
stan, menyewakan dan mempersiapkan tenda Roder dan desain pengaturan lampu (lighting).

2. Izin-izin Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka menjalankan 
kegiatan usahanya:

NO IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BER-
WENANG MASA BERLAKU TUJUAN PEROLEHAN

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
1. Surat Izin Usaha Perdagangan – Besar  

No. 0966-01/PB/P/1.1824.271 tanggal 1 
Maret 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kop-
erasi, Usaha Mikro, kecil Dan Menengah, 
Dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta.

1 Maret 2017 Perseroan memperoleh Izin Usaha Perdagan-
gan dengan Jenis Barang Dagangan Utama 
berupa perlengkapan pegawai, alata tulis kan-
tor/perlengkapan kantor/barang cetakan (surat 
kabar/tabloid), jasa periklanan

2. SIUP Menengah No. 04769/P-
01/1.824.271 tanggal 29 Februari 2012, 
dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perda-
gangan Provinsi DKI Jakarta.

29 Pebruari 2017 DP memperoleh Izin Usaha Perdagangan den-
gan Jenis Barang atau Jasa Dagangan Utama 
berupa jasa pameran, untuk Kantor Pusat.
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NO IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BER-
WENANG MASA BERLAKU TUJUAN PEROLEHAN

3. SIUP No. 0125/PB/VI/BPPT/2010, tang-
gal 2 Juni 2010, dikeluarkan oleh Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tan-
gerang.

2 Juni 2015 GMU mermperoleh Izin Usaha Perdagangan 
dengan Jenis Barang Dagangan Utama beru-
pa jasa catering.

4. SIUP-Besar No. 01550-01/
PB/P/1.824.271, tanggal 23 Nopember 
2012, dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan 
Perdagangan Propinsi DKI Jakarta.

23 Nopember 2017 DGU memperoleh izin Usaha Perdagangan 
dengan Jenis Barang Dagangan Utama beru-
pa Alat  Konstruksi/Teknik/Mekanikal/ Elektri-
kal, Jasa Pengelola Gedung (Bukan Gudang).

5. SIUP – Menengah No. 05032/P-
01/1.824.271, tanggal 27 Maret 2012, 
dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perda-
gangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

27 Maret 2017 DMD memperoleh izin Usaha Perdagangan 
dengan Jenis Barang atau jasa Dagangan 
Utama berupa Jasa Periklanan/Pengelola Ge-
dung/ Pameran (Khusus Perdagangan).

6. SIUP–Besar No. 503/582.0/436.6.11/ 
2010, tanggal 4 Februari 2010, dikeluar-
kan oleh Dinas Perdagangan dan Perin-
dustrian Kota Surabaya.

4 Februari 2015 DMT memperoleh izin Usaha Perdagangan 
dengan Jenis Barang atau Jasa Dagangan 
Utama berupa Elektrikal, elektronik, bahan 
bangunan (diluar pasir, batu), alat mekanikal, 
perlengkapan: pesta, kantor. Jasa: promosi, 
periklanan, pameran, desain interior dan eks-
terior.

7. SIUP-Besar No. 00973-01/
PB/P/1.824.271 tanggal 5 Maret 2012, 
dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah dan Perda-
gangan Propinsi DKI Jakarta.

5 Maret 2017 KDU memperoleh izin Usaha Perdagangan 
dengan Jenis Barang atau jasa Dagangan Uta-
ma berupa Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi 
Bisnis, Jasa Pameran.

8. SIUP-Menengah No. 04770/P-
01/1.824.271 tanggal 29 Februari 2012, 
dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah dan Perda-
gangan Provinsi DKI Jakarta.

28 Oktober 2015 DC memperoleh izin Usaha Perdagangan den-
gan Jenis Barang atau Jasa Dagangan Utama 
berupa Alat Tulis Kantor/Perlengkapan Kan-
tor, Jasa Periklanan/Penyelenggara Pameran 
(Khusus Perdagangan)/Konsultasi Manaje-
men (Bidang Sumber Daya Manusia).

9. SIUP-Menengah No. 05349-01/1.824.271 
tanggal 30 April 2012, dikeluarkan oleh 
Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Ke-
cil, dan Menengah, dan Perdagangan 
Provinsi DKI Jakarta.

30 April 2017 DKI memperoleh izin Usaha Perdagangan 
dengan Jenis Barang atau Jasa Dagangan 
Utama berupa Jasa Pameran (Khusus Perd-
agangan)/ Periklanan/ Administrasi (Penguru-
san Dokumen/Bukan Pajak).

10. SIUP-Besar No. 02272-04/
PB/P/1.824.271, tanggal 7 Agustus 2012, 
dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perda-
gangan Provinsi DKI Jakarta.

7 Agustus 2017 VIS memperoleh Izin Usaha Perdagangan 
dengan Jenis Barang atau Jasa Dagangan 
Utama berupa Alat Tehnik, Mekanikal, Jasa 
Periklanan.

11. SIUP-Minuman Beralkohol No. 00205/
MB/PDN tanggal 27 Mei 2011, dikeluar-
kan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil dan Mengengah, dan Perda-
gangan Provinsi DKI Jakarta.

27 Mei 2013 KCL memperoleh Izin Usaha Perdagangan 
minuman beralkohol dengan Jenis Barang 
Dagangan Utama berupa Minuman Beralkohol 
Golongan B dan C.

12. SIUP-Kecil No.0250/1.824.271 tanggal 
15 Februari 2010, dikeluarkan oleh Kepa-
la Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 
Mengengah, dan Perdagangan Provinsi 
DKI Jakarta.

15 Februari 2015 IBK memperoleh Izin Usaha Perdagangan 
dengan barang atau Jasa dagangan utama 
berupa Jasa Periklanan.

13. SIUP-Besar No. 00141-04/
PB/P/1.824.271 tanggal 6 Desember 
2010,dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan 
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

6 Desember 2015 FCQ memperoleh Izin Usaha Perdagangan 
dengan barang atau Jasa dagangan utama 
berupa Jasa Konsultasi Manajemen, Jasa Pa-
meran.
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NO IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BER-
WENANG MASA BERLAKU TUJUAN PEROLEHAN

14. SIUP-Menengah No. 03679-04/
PM/1.824.271 tanggal 5 Juli 2011 yang 
dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perda-
gangan Kota Administrasi Jakarta Sela-
tan.

5 Juli 2016 AA memperoleh Izin Usaha Perdagangan den-
gan barang dagangan utama berupa Textil/ 
Pakaian Jadi/ Sepatu Alas Kaki, Perlengkapan 
Rumah Tangga/ Furniture, Elektronik.

15. SIUP-Besar No. 00908-01/PB/1.824.271 
tanggal 6 Februari 2012,dikeluarkan oleh 
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan 
Menengah, Dan Perdagangan Propinsi 
DKI Jakarta.

6 Februari 2017 SGU memperoleh izin usaha perdagangan 
dengan barang dagangan utama berupa Jasa 
persewaan mesin dan peralatannya (tanpa op-
erator).

16. SIUP-Menengah No. 03307-01/1.824.271 
tanggal 6 September 2011 yang dikeluar-
kan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil & Menengah dan Perdagan-
gan Prov. DKI Jakarta

6 September 2016 GBU memperoleh izin usaha perdagangan 
dengan barang dagangan utama berupa Jasa 
Periklanan/Pengelola Gedung (Bukan Gu-
dang), konsultan Manajemen (Bidang Sumber 
Daya Manusia.

17. SIUP-Besar No. 517/01/PB/RUB/BPPT 
PM/IV/2012, tanggal 17 April 2012 , dike-
luarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Pemerintah Kota Bogor.
 

Wajib didaftar ulang setiap 
5 tahun.

GSU memperoleh izin usaha perdagangan 
dengan barang dagangan utama berupa Jasa 
perhotelan dan sarana penunjangnya, jasa 
pengelolaan restoran, tata boga, pengang-
kutan, jasa pembersih, jasa sewa menyewa 
mobil.

18. SIUP-Besar No. 503/0272/SIUPB-B/01/
KPAP tanggal 24 Oktober 2011yang dike-
luarkan oleh Kantor Pelayanan Adminis-
trasi Perizinan a.n. Walikota Makassar.

25 Oktober 2016 MAIE memperoleh izin usaha perdagangan 
dengan barang dagangan utama berupa Bah-
an bangunan/konstruksi, elektrikal, mekanikal, 
teknikal, jasa konsultasi manajemen.

19. SIUP-Menengah No. 01123-05/PM/
P1/1.824.271, tanggal 25 April 2011, 
dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perda-
gangan Kota Administrasi Jakarta Timur.

25 April 2016 SDP memperoleh izin usaha perdagangan 
dengan barang dagangan utama berupa Alat 
Konstruksi/Jasa Periklanan/Jasa Dekorasi.

20. SIUP-Menengah No. 06148-01/1.824.271 
tanggal 17 Juli 2012, dikeluarkan oleh-
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 
Kecil dan Mengengah, dan Perdagangan 
Kota Administrasi Jakarta Pusat.

17 Juli 2017 SDA memperoleh izin usaha perdagangan 
dengan barang dagangan utama berupa Alat 
elektronik/ perlatan pameran, jasa penyewaan 
alat-alat elektronik.

Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)/ Izin usaha Kepariwisataan (IUK)
21. Izin Tetap Usaha Pariwisata No. 

4419/2009 tanggal 15 Oktober 2009 se-
bagaimana telah didaftar ulang di bawah 
No. 4660/1.858.23 tanggal 6 Nopember 
2012, dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, untuk Kantor Pusat.

15 Oktober 2013 DP memperoleh Izin usaha pariwisata dengan 
jenis usaha Konvensi, Perjalanan Insentif, dan 
Pameran.

22. ITUP No. 503/197/436.6.14/2012 tang-
gal 30 April 2012, dikeluarkan oleh Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah 
Kota Surabaya.

30 April 2015 DP memperoleh Izin usaha pariwisata dengan 
jenis usaha jasa cabang MICE, untuk Kantor 
Cabang Surabaya.

23. Tanda Daftar Usaha Pariwisata No. 
2003/S.I.I/2C/2012/1092/25 tanggal 17 
Februari 2012, dikeluarkan oleh Dinas 
Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Wajib didaftar ulang setiap 
5 tahun

DP memperoleh izin usaha pariwisata dengan 
jenis usaha jasa cabang MICE, untuk Kantor 
Cabang Yogyakarta.
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24. Tanda Daftar Ulang Pariwisata No. 01/09/
DISPUDPAR/IV/2012 tanggal 17 April 
2012, dikeluarkan oleh Dinas Kepu-
dayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota 
Makassar.

Wajib daftar ulang setiap 
5 tahun

DP memperoleh izin usaha pariwisata dengan 
jenis usaha jasa penyelenggaraan pameran 
(exhibition organizer), untuk Kantor Cabang 
Makassar.

25. SIUP – Besar No. 0125/PB/VI/BPPT/2010, 
tanggal 2 Juni 2010, yang ditandatangani 
oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan 
Terpadu Kota Tangerang.

Wajib daftar ulang pada 
tanggal 2 Juni 2015

GMU memperoleh Izin Usaha Perdagangan 
dengan barang dagangan utama berupa Ca-
tering.

26. Izin Usaha Kepariwisataan No. 
503.13/010/BPPT/II/2012 tanggal 20 
Februari 2012, dikeluarkan oleh Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama 
Bupatei Bekasi.

20 Februari 2013 (sedang 
dalam proses perpanjan-

gan)

GMU memperoleh izin usaha pariwisata untuk 
jenis usaha Hotel (Hotel Amaris Cengkareng).

27. IUK No. 503.13/011/BPPT/II/2012 tanggal 
20 Februari 2012, dikeluarkan oleh Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama 
Bupatei Bekasi.

20 Februari tahun berikutn-
ya (2013)

(sedang dalam proses 
perpanjangan)

GMU memperoleh izin usaha pariwisata untuk 
jenis usaha Hotel (Hotel Amaris Cengkareng).

28. IUK No. 503.13/012/BPPT/II/2012 tang-
gal 20 Februari 2012, dikeluarkan oleh 
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas 
nama Bupatei Bekasi.

20 Februari tahun berikutn-
ya (2013)

(sedang dalam proses 
perpanjangan)

GMU memperoleh izin usaha pariwisata untuk 
jenis usaha Hotel (Hotel Amaris Cengkareng).

29. Izin Sementara Usaha Pariwisata No. 
454/2012 tanggal 16 Maret 2012, dikel-
uarkan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebu-
dayaan Propinsi DKI Jakarta.

3 tahun sejak tanggal 
ditetapkan

GMU memperoleh izin sementara usaha pari-
wisata bidang akomodasi jenis hotel melati un-
tuk hotel yang terletak di Jalan Panglima Polim 
Raya No. 101 Blok N/III Persil 101, Kelurahan 
Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota 
Administrasi Jakarta Selatan (Hotel Amaris 
Panglima Polim).

30. ITUP No. 4420/2009, tanggal 15 Oktober 
2009, dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Propinsi DKI Jakarta, 
yang terakhir kali didaftar ulang dengan 
No. 4468/-1.858.23.

15 Oktober 2012
(sedang dalam pengurusan 

perpanjangan )

DMD memperleh izin usaha pariwisata untuk 
jeni usaha Konvensi, Perjalanan Insentif dan 
Pameran

31. ITUP No. 920/2012 tanggal 11 Mei 2012, 
dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Wajib di daftar ulang setiap 
tahun

DKI memperleh izin usaha pariwisata untuk 
jeni usaha Konvensi, Perjalanan Insentif dan 
Pameran dengan nama usaha Dyandra Con-
vex.

32. ITUP No. 36/2011 tanggal 27 Januari 
2011, dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, yang terakhir kali didaftar 
ulang dengan No. 279/-1.858.22 tanggal 
8 Februari 2012.

27 Januari 2013 
(sedang dalam proses 

pendaftaran ulang)

KCL memperoleh izin usaha pariwisata untuk 
bidang penyediaan makanan dan minuman 
jenis Bar dengan nama usaha Madam Kwok.

33. ITUP No. 35/2011 tanggal 27 Januari 
2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pari-
wisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta, yang terakhir kali 
didaftar ulang dengan No. 278/-1858.22 
tanggal 8 Februari 2012.

4 Januari 2013
(sedang dalam proses 

pendaftaran ulang)

KCL memperoleh izin usaha pariwisata untuk 
bidang penyediaan makanan dan minuman 
jenis Restoran dengan nama usaha Madam 
Kwok.

34. Daftar Ulang ITUP No. 5023/-1.858.23 
tanggal 14 Desember 2012, dikeluarkan 
oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebu-
dayaan Provinsi DKI Jakarta.

3 Desember 2013 FCQ memperoleh izin usaha pariwisata untuk 
bidang Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pa-
meran dengan nama usaha Fasen Creative 
Quality.
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35. Izin Sementara Usaha Pariwisata No. 
648/2011 tanggal 12 April 2012,dikelu-
arkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta.

12 April 2015 GMI memperoleh izin sementara usaha pari-
wisata untuk bidang akomodasi jenis Hotel 
(Hotel Amaris Simatupang) yang terletak di 
Jalan TB Simatupang RT 001/002 Kelurahan 
Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota 
Adminitrasi Jakarta Selatan.

36. Izin Sementara Usaha Pariwisata No. 
328/2012 tertanggal 29 Februari 2012, 
dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan 
kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibu-
kota Jakarta.

3 tahun sejak tanggal 
penerbitan

AA memperoleh izin sementara usaha pari-
wisata untuk bidang akomodasi jenis Hotel 
yang terletak di Jl. Raya Pasar Minggu No. 
15A, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pan-
coran, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

37. IUK No. 556.11.45/52-BPPTDPM tanggal 
26 Agustus 2011, dikeluarkan oleh Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pena-
naman Modal Pemerintah Kota Bogor.

Wajib didaftar ulang setiap 
5 tahun

GSU memperoleh izin usaha pariwisata den-
gan jenis usaha Hotel Amaris yang terletak di 
Jalan Pajajaran No. 25 Kelurahan Babakn Ke-
camatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

38. ITUP No. 47/2006 tanggal 8 Januari 
2007, dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, yang terakhir kali didaftar 
ulang dengan No. 6049/-1.858.23 tanggal 
30 Desember 2011.

8 Januari 2013
 (sedang dalam proses 

pengurusan perpanjangan)

SDP memperoleh izin usaha pariwisata untuk 
bidang Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan 
Pameran Kepariwisataan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
39. IMB No. 06404/IMB/2009 tanggal 2 Okto-

ber 2000.
Tanpa jangka waktu DP memperoleh izin untuk mendirikan bangu-

nan yang terletak di Jl. Johar No. 9 RT.003/05 
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan menteng.

40. IMB No. 42.R/UPT/DTAB.TAHUN 2005 
tanggal 17 Januari 2007.

Tanpa jangka waktu DP memperoleh izin untuk mendirikan bangu-
nan yang terletak di Jl. Golo No. 22 RT.004/
RW.001, Yogyakarta.

41. IMB No.970 TH.2010 tanggal 19 Juli 2010 
tanggal 19 Juli 2010

30 Juni 2025 NDI memperoleh IMB berjangka untuk mendi-
rikan bangunan baru dengan penggunaan un-
tuk convention center, dengan klasifikasi ba-
ngunan permanen, yang terletak di kawasan 
BTDC, lingkungan Celuk, Benoa, Kuta Sela-
tan.

42. IMB No. 796 TH. 2011 tanggal 26 Mei 
2011

10 Januari 2041 GNK memperoleh IMB untuk mendirikan ba-
ngunan Hotel Santika yang terletak di Siligita 
Raya, Ling. Peminge, Benoa, Kuta Selatan.

43. IMB No. 118 TH. 2012 tanggal 12 Maret 
2012

21 Maret 2041 GNK memperoleh IMB untuk mendirikan ban-
gunan Hotel Amaris yang terletak di Jl. Prat-
ama Lingk. Celuk, Kel. Benoa, Kuta Selatan.

44. IMB No. 640.502.BPPT.VII/2010 tanggal 
23 Juli 2010.

Tanpa jangka waktu GSU memperoleh IMB untuk mendirikan ban-
gunan Hotel Amaris Bogor yang terletak di Jl. 
Pajajaran No. 25, Kelurahan Babakan, Keca-
matan Bogor Tengah.

45. IMB No. 270/BPPT/IMB/2009 tanggal 7 
Mei 2009

Juli 2013 IMB diperoleh untuk mendirikan bangunan 
Hotel Amaris Cengkareng milik GMU yang ter-
letak di Jl. Husein Sastranegara (Kp. Rawa Je-
ruk) RT 003 RW 04, Kel. Benda, Kec. Benda, 
Tangerang.

46. IMB No. 644/Kep-270/BPPT/IMB/2009 
tanggal 7 Mei 2009

Juli 2013 IMB diperoleh untuk mendirikan bangunan 
Hotel Amaris Cengkareng milik GMU yang ter-
letak di Jl. Husein Sastranegara (Kp. Rawa Je-
ruk) RT 003 RW 04, Kel. Benda, Kec. Benda, 
Tangerang.
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47. IMB No. 8233/IMB/2011 tanggal 27 Juli 
2011

Tanpa jangka waktu IMB diperoleh untuk mendirikan bangunan Ho-
tel Amaris Panglima Polim milik GMU yang ter-
letak di Jl. Panglima Polim Raya No 101 Blok 
N/ M Persil 101 Rt006/009, Kel. Melawai, Kec. 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan
48. Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan 

No. 503/362/B/BPPT tanggal 23 De-
sember 2011, dikeluarkan oleh Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama 
Bupati Bekasi.

Tanpa jangka waktu GMU memperoleh izin untuk pelaksanaan 
mendirikan bangunan Hotel Santika Cikarang.

Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan
49. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan 

No.556.4/1227/DIPARDA tanggal 28 
Nopember 2011, dikeluarkan oleh Dinas 
Pariwisata Pemerintah Kabupaten Ba-
dung.

28 Nopember 2016 NDI memperoleh Izin Usaha Penyelenggaraan 
Pertemuan dengan jenis usaha Jasa Penye-
lenggaraan Pertemuan di Kawasan BTDC Lot 
NW1, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak tanggal pendiriannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkembangan struktur 
permodalan serta kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2007

Berdasarkan Akta No. 72, tanggal 24 Juli 2007, dibuat di hadapan Ny. Retno Handayani Rahayu, 
S.H., pengganti dari Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan 
kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 5.000 5.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. Jakob Oetama 700 700.000.000 50,000
2. Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum 350 350.000.000 25,000
3. Danny Budiharto 350 350.000.000 25,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 1.400 1.400.000.000 100,000
Saham dalam portepel 3.600 3.600.000.000

Seluruh saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 
Pendirian telah disetor dengan kas secara penuh dan tunai oleh para pemegang saham Perseroan.

Tahun 2011

Berdasarkan Akta No. 38, tanggal 12 Desember 2011, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, 
sehubungan dengan: (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp5.000.000.000,- (lima miliar 
Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah); (ii) peningkatan modal ditempatkan dan 
disetor dalam Perseroan dari semula Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah) menjadi 
Rp299.096.427.900,-(dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan puluh enam juta empat ratus 
dua puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah); dan (iii) pengubahan nilai nominal masing-masing saham 
dari Rp1.000.000,-(satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- seratus Rupiah) (“Akta No. 38/2011”). Sehingga 
struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
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No. Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp100 per saham

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. Jakob Oetama 899.344.497 89.934.449.700 30,069
2. Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum 449.667.274 44.966.727.400 15,034
3. Danny Budiharto 449.667.274 44.966.727.400 15,034
4. PT Teletransmedia 382.775.891 38.277.589.100 12,798
5. PT Graha Utama Investama 251.440.453 25.144.045.300 8,407
6. PT Mondial Investama Indonesia 225.104.964 22.510.496.400 7,526
7. Budi Yanto Lusli 216.811.551 21.681.155.100 7,249
8. PT Graha Wita Santika 116.152.375 11.615.237.500 3,883
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 2.990.964.279 299.096.427.900 100,000
Saham dalam portepel 7.009.035.721 700.903.572.100

Seluruh saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 
No. 38/2011 telah disetor dengan kas secara penuh dan tunai oleh para pemegang saham Perseroan.

Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir Perseroan pada saat 
Prospektus ini diterbitkan.

4. Pengurusan Dan Pengawasan

Pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 
adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 134 tanggal 30 Nopember 2012, dibuat oleh Yulia, 
S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum 
Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-43072 tanggal 4 Desember 2012 dan telah 
didaftarkan dalam daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0104887.AH.01.09.Tahun 2012 
tanggal 4 Desember 2012, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Agung Adi Prasetyo
Komisaris : Lo Stefanus
Komisaris : Cherly Piktiyani Santoso
Komisaris Independen : Bambang Trisulo
Komisaris Independen : Dr. Aviliani. S.E., Msi

Dewan Direksi:
Direktur Utama : Lilik Oetama
Wakil Direktur Utama : Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum
Direktur Operasional : Danny Budiharto
Direktur Keuangan : Budi Yanto Lusli
Direktur Pengembangan Bisnis : Ery Erlangga
Direktur Pengawasan : Theresia Asih Winanti
Direktur Tidak Terafiliasi :  Dian Budikartono

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Bapepam No.IX.I.6 
lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Direksi 
dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Penunjukan Direktur Tidak Terafiliasi dilakukan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 
No. Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan No. I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat 
Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang dikeluarkan oleh BEI pada 
tanggal 19 Juli 2004.
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Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi:

Dewan Komisaris 

Agung Adi Prasetyo, Komisaris 

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007. Selain itu, menjabat 
juga sebagai Chief Executive Officer di Kompas Gramedia (2006-sekarang),Wa-
kil Komisaris Utama di PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans7) (2006-seka-
rang) dan Deputy Publisher di Harian Kompas (1998-sekarang). Lulus dengan 
gelar Magister Manajemen dari PPM Manajemen pada tahun 1991, gelar MBA 
dari PPM Manajemen pada tahun 1987 dan gelar Sarjana dari Institut Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Sanata Darma pada tahun 1982.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Vice President/COO di Kompas Grame-
dia (2004-2006), Direktur di PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans7) (2002-
2006), Business Director di PT Kompas Media Nusantara (1998-2002), Adverti-
sing Manager di Tabloid Kontan (1996-1999), Advertising General Manager di PT 
Kompas Media Nusantara (1996-1998), Dosen Periklanan di Akademi Teknologi 
Grafika Trisakti (1991-2006), Deputy Advertising Manager di PT Kompas Me-
dia Nusantara (1991-1995), Staf untuk Business Director di PT Kompas Media 
Nusantara (1987-1991), Staf untuk Advertising Manager di PT Kompas Media 
Nusantara (1984-1987), Staf untuk Financial Division Manager di PT Gramedia 
(1983) dan Accounting Manager di PT Gunung Sumber Murni (1982).

Lo Stefanus, Komisaris 

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011. Selain itu, menjabat 
juga sebagai Pendiri dan Direktur Utama di PT Mondial Investama (2010-seka-
rang) dan Pendiri dan Direktur Utama di Frank & Co (1995-sekarang). Lulus den-
gan gelar Sarjana dari jurusan Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan pada 
tahun 1990.

Cherly Piktiyani Santoso, Komisaris 

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 61 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007. Selain itu, telah 
bergabung dengan Kompas Gramedia sejak tahun 1972 yang sampai saat ini 
menjabat juga sebagai Direktur Utama PT Graha Smart Hotel (2010-sekarang), 
Komisaris PT Archipelago Sapta Pesona (2009-sekarang),  Komisaris Utama di 
PT Graha Santika Dyandra (2008-sekarang), Direktur Keuangan di PT Trans Lin-
gkar Kita Jaya (2006-sekarang), Direktur di PT Bina Media Tenggara (2004-seka-
rang), Direktur di PT Gramedia Multi Utama (2002-sekarang), Direktur Keuan-
gan di Kompas Gramedia (1999-sekarang), Ketua Pengurus di Dana Pensiun 
Kompas Gramedia (1998-sekarang). Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi dari 
jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Tarumanegara pada tahun 1974.
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Bambang Trisulo, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 66 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan mulai tahun 2012. Selain 
itu, juga menjabat sebagai Komisaris di PT Gaya Motor (2010-sekarang), Komi-
saris Independen di PT Astra Otoparts Tbk. (2006-sekarang), Komisaris di PT 
Astra Multi Trucks Indonesia (2006-sekarang) dan Komisaris di PT Fuji Technica 
Indonesia (2000-sekarang). Lulus dengan gelar Sarjana dari jurusan Mechanical 
Engineering Institut Teknologi Bandung pada tahun 1973.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Astra Mitra Ventura 
(2000-2007), Direktur Utama di PT Astra Nissan Diesel Indonesia (2000-2006), 
Direktur di PT Astra Daihatsu Motor, PT Tjahja Sakti Motor, PT Multi France Mo-
tor, PT Astra Nissan Diesel Indonesia dan PT Isuzu Motor Indonesia (1984-2000), 
Komisaris di PT Fuji Technica Indonesia dan PT Astra Mitra Ventura (1984-2000), 
Deputy General Manager di PT Astra International MVD (1980-1984), Direktur 
di PT Multi France Motor (1980-1984), Manajer di PT Astra International MVD 
(1975-1979), Management Staff di PT Astra International MVD (1973-1975) dan 
Mechanical Design Engineer di PT Econa Engineering Consultant (1970-1973).

Dr. Aviliani. S.E., Msi, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan mulai tahun 2012. Selain itu, 
juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (2010-sekarang), 
Komisaris Independen di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2005-sekarang) dan 
Peneliti INDEF di Institute for Development of Economics dan Finance (INDEF) 
(1995-sekarang).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di INDEF (2004-2005), Ketua 
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Paramadina (2002-2005), 
Pembantu Ketua II di STIE Perbanas (2000-2002), Wakil Direktur Penelitian dan 
Pengabdian di STIE Perbanas (1997-1999), Wakil Direktur Pengembangan Bi-
snis di INDEF (1997-1999) dan Dosen/Peneliti di STIE Perbanas (1989-2002). 
Lulus dengan gelar Doktor dari jurusan Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bo-
gor pada tahun 2012, Pascasarjana dari Master of Science jurusan Ilmu Sosial 
(FISIP) Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1995 dan Sarjana Eko-
nomi dari jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Atmajaya pada tahun 1985.

Direksi

Lilik Oetama, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 48 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2011. Selain itu, juga menjabat 
sebagai  Executive Director di PT Grahawita Santika (2005-sekarang).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Grahawita Santika (1998-
2005), Assistant Manager Business Development di PT Grahawita Santika (1994-
1998) dan Account Executive di Interadmark Advertising Agency (1992-1993). 
Lulus dengan gelar MBA dari jurusan Bisnis Manajemen West Coast University 
pada tahun 1991 dan gelar Sarjana dari jurusan Bisnis Administrasi Pepperdine 
University pada tahun 1989. 
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Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2012. Selain itu, 
juga menjabat sebagai Komisaris di PT Griya Nusa Kencana (2011-sekarang), 
Komisaris di PT Medialand International Exhibition (2010-sekarang), Komisaris 
di PT Nusa Dua Indonesia (2009-sekarang), Komisaris di PT Graha Santika 
Dyandra (2008-sekarang), Komisaris di PT Kerabat Dyan Utama (2006-sekarang) 
dan Komisaris di PT Dyandra Communication (2005-2012).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Visi Lintas Film (2008-
2012), Direktur Utama di PT Dyandra Media International (2007-2011) dan 
Direktur Utama di PT Dyandra Promosindo (1994-2012). Lulus dengan gelar 
Magister Manajemen dari jurusan Marketing Management Prasetya Mulya 
Business School pada tahun 1993 dan gelar Sarjana dari jurusan Teknik Arsitektur 
Universitas Tarumanegara pada tahun 1991.

Danny Budiharto, Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011. Selain itu, juga menjabat 
sebagai Presiden Direktur di PT Archipelago Sapta Pesona (2006-sekarang), 
Komisaris di PT Dyandra Promosindo (2011-sekarang) dan Presiden Direktur di 
PT Nusa Dua Indonesia (2011-sekarang).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Chief Marketing Officer di PT Dyandra 
Promosindo (1994-2011). Lulus dengan gelar MBA dari jurusan Marketing 
Management Prasetya Mulya Business School pada tahun 1993 dan gelar 
Insinyur dari jurusan Teknik Sipil Universitas Jayabaya pada tahun 1991.

Budi Yanto Lusli, Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011 (tidak terlihat di CV). 
Selain itu, juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Synthesis Karya Pratama 
(2010-sekarang), Direktur di PT Briliant Sakti Persada (2009-sekarang), Direktur 
di PT Nusa Dua Indonesia (2009-sekarang), Direktur di PT Pradani Sukses 
Abadi (2008-sekarang), Managing Director di PT Intersatria Budi Karya Pratama 
(2007-sekarang) dan Direktur di PT Archipelago Sapta Pesona (2006-sekarang).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Managing Director di PT Dwi Mitra Mugi 
Sentosa (2005-2009), Managing Director di PT Intersatria Budi Perkasa Mulia 
(2003-2010), President Director di PT Primatama Nusa Indah (2000-2007), 
Prolease di Property Consultant and Management (1993-2006) dan Marketing 
Handling Citraland Grogol & Semarang di Ciputra Group (1989-1993). Lulus 
dengan gelar Magister Manajemen dari jurusan Manajemen Institut Pembinaan 
& Pengembangan Wijayawiyata pada tahun 1990 dan gelar Insinyur dari jurusan 
Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1989.
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Ery Erlangga, Direktur Pengembangan Bisnis

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 34 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007. Selain itu, juga menjabat 
sebagai Komisaris di PT Dyandra Promosindo (2007-sekarang), Komisaris di PT 
Kerabat Dyan Utama (2008-sekarang), Presiden Direktur di PT Visi Lintas Film 
(2008-sekarang), Komisaris di PT Dyandra Communication (2012-sekarang), 
Direktur Utama di PT Dapur Pacu Indonesia (2011-sekarang), Komisaris Utama 
di PT Kamajaya Energi (2012-sekarang), Komisaris di PT Dyamall Graha Utama 
(2012-sekarang) dan Direktur di PT Graha Multi Utama (2012-sekarang).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Dyandra Communication 
(2005-2012). Lulus dengan gelar Sarjana jurusan Hospitality Industry dari William 
Ewglish Institute of Tafe, Melbourne pada tahun 1999 dan Pasca Sarjana jurusan 
Bisnis dari Victoria Business College pada tahun 2003.

Theresia Asih Winanti, Direktur Pengawasan

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 60 tahun.

Bergabung dengan Kompas Gramedia pada tahun 1973 dan menjabat sebagai 
sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012. Selain itu, juga menjabat 
sebagai Komisaris di PT Graha Smart Hotel (2010-sekarang), Pengawas di 
Yayasan Bentara Rakyat (2008-sekarang), Komisaris di PT Graha Santika 
Dyandra (2008-sekarang) dan Pengurus di Dana Pensiun Kompas Gramedia 
(2008-sekarang),Komisaris di PT Santika Capellindo Mitra (1994-sekarang), 
Komisaris di PT Grahanusa Mediatama (1998-sekarang), Komisaris di PT Duta 
Visual Nusantara Tivi Tujuh (2001-sekarang), Corporate Comptroller Director 
di Kompas Gramedia (2005-sekarang), Pengawas di Yayasan Multi Media 
Nusantara (2007-sekarang) 

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2007-2012). Lulus 
dengan gelar Pasca Sarjana jurusan Akuntansi Universitas Tarumanegara pada 
tahun 1978 dan Sarjana jurusan Fisika IKIP Sanata Dharma pada tahun 1972.

Dian Budikartono, Direktur Tidak terafiliasi

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 60 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi sejak tahun 2012. Selain itu juga 
menjabat sebagai Komisaris di PT Riau Media Grafika (2008-2011), Direktur 
Corporate HR di Kompas Gramedia (2008-2011), Direktur Pusdiklat di Kompas 
Gramedia (2005-2008), Direktur PSDM di Kompas Gramedia (2000-2005), 
Asisten Direktur I di Kompas Gramedia (1996-1999), Kadiv PSDM di Kompas 
Gramedia (1991-1996), Wakadiv PSDM & Kabag Remkes di Kompas Gramedia 
(1990-1991), Kabag Remunerasi di Kompas Gramedia (1982-1990) dan Staf 
Penerimaan dan Penempatan di Kompas Gramedia (1977-1982).Sebelumnya 
pernah menjabat sebagai Staf CEO di Kompas Media (2011-Mei 2011). 

Lulus dengan Sarjana jurusan Psikologi di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 
pada tahun 1977.
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Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat 
RUPS tahunan, dan dibayarkan secara bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang 
jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

Jumlah remunerasi yang dibayar untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan Entitas Anak 
masing-masing sebesar Rp802.328.095 dan Rp12.544.452.475 untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2012. Jumlah remunerasi yang dibayar untuk Dewan Komisaris 
dan Direksi Perusahaan dan Entitas Anak untuk tahun yang masing-masing berakhir pada tanggal 31 
Desember 2011, 2010, dan 2009 adalah Rp256.500.000 dan Rp10.874.948.955, Rp264.559.938 dan 
Rp6.867.094.685, Rp261.500.000 dan Rp4.593.230.355.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Berdasarkan Surat Keputusan No. 022/SK-DIR/DMI/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, Perseroan telah 
menunjuk Budi Yanto Lusli, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki 
tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4, Lampiran Keputusan 
Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, mengenai Pembentukan Sekretaris 
Perusahaan, sebagai berikut:
- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang 

pasar modal;
- memberikan pelayanan kepada Masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang 

berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan 

pelaksanaannya;
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK serta Masyarakat.

Alamat Sekretaris Perusahaan  : The City Tower Lt. 7, Jl. M.H. Thamrin 81, Jakarta Pusat 10310, 
Indonesia

No. Telephone  : +6221 31996077 
Faksimile : +6221 31996227 
Alamat E-Mail : corsec@dyandramedia.com

Komite Audit

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan akan membentuk Komite Audit sesuai 
dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-643/BL/2012 
tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dalam 
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI atau RUPS Perseroan 
berikutnya, mana yang lebih dahulu.

Unit Audit Internal

Perseoran telah membentuk Piagam Audit Internal yang telah mendapatkan persetujuan Dewan 
Komisaris dan kemudian telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 3 Desember 2012. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/SK-DIR/DMI/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 
mengenai pembentukan dan pengangkatan Unit Audit Internal (pada Perseroan disebut juga Satuan 
Pengawas Internal) yaitu tanggal 23 Januari 2013, Perseroan telah mengangkat  Unit audit Internal 
dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Bambang Widjayanto
Anggota : 1. Michael Leonardo
  2. Marcus Sutanto
  3. Agus Primanto
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Fungsi Unit ini adalah:
1. Menjadi penilai independen yang berperan membantu Direksi dalam mengamankan investasi 

danaset Perusahaan secara efektif dari sisi akuntansi dan audit; 
2. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua kegiatan Perusahaan 

dan fungsi-fungsi pendukungnya;
3. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dan auditor eksternal agar kelancaran proses audit 

dapat tercapai.

Tugas dan tanggung jawab Unit ini adalah sebagai berikut:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan, melakukan komunikasi secara langsung denganDireksi, 

dan Dewan Komisaris, serta Komite Audit dengan sepengetahuan Komisaris
2. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite 

Audit;
3. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
4. Menyusun usulan perubahan dan melaksanakan Piagam Audit Internal;
5. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitan 

denganpenilaian efektivitas sistem audit;
6. Menilai dan menganalisa aktivitas Perseroan, namun tidak mempunyai kewenangan 

dalampelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang ditelaah/diaudit;
7. Kepala Audit Internal dapat mengalokasikan sumber daya, fokus, ruang lingkup, jadwal auditor, 

danpenerapan teknik audit untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil 
audit,meminta tanggapan lisan/tertulis pada auditee, memberikan saran dan rekomendasi.

5. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 31 Desember 2012, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 755 karyawan yang terdiri dari 
481 karyawan tetap dan 274 karyawan tidak tetap, dengan berbagai latar belakang pengalaman dan 
keahlian di sektor MICE dan hospitality. 

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 
31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal 2012 2011 2010 2009 2008
Perseroan
Pasca Sarjana 3 6 4 2 2
Sarjana 35 22 17 25 29
Diploma 4 4 4 3 3
Sekolah Menengah Atas dan Sederajat 2 6 6 4 4
Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 0 0
Sekolah Dasar 0 0 0 0 0
Sub-total 44 38 31 34 38
DP
Pasca Sarjana 20 18 19 20 17
Sarjana 184 154 161 134 129
Diploma 75 32 43 28 17
Sekolah Menengah Atas dan Sederajat 60 44 40 44 48
Sekolah Menengah Pertama 2 1 1 1 1
Sekolah Dasar 0 0 0 0 0
Sub-total 341 252 264 227 212
GMU
Pasca Sarjana 0 0 0 0 0
Sarjana 42 5 3 0 0
Diploma 6 0 0 0 0
Sekolah Menengah Atas dan Sederajat 11 2 1 0 0
Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 0 0
Sekolah Dasar 0 0 0 0 0
Sub-total 59 7 4 0 0
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Tingkat Pendidikan Formal 2012 2011 2010 2009 2008
NDI
Pasca Sarjana 2 0 0 0 0
Sarjana 30 39 19 22 22
Diploma 50 8 3 2 0
Sekolah Menengah Atas dan Sederajat 63 52 16 16 15
Sekolah Menengah Pertama 2 3 0 0 0
Sekolah Dasar 0 0 0 0 0
Sub-total 147 145 38 40 37
DGU
Pasca Sarjana 1 3 2 2 2
Sarjana 55 45 51 36 41
Diploma 23 28 31 32 23
Sekolah Menengah Atas dan Sederajat 71 36 46 33 59
Sekolah Menengah Pertama 14 25 25 0 28
Sekolah Dasar 0 0 0 0 0
Sub-total 164 137 155 109 153
Total 755 579 492 410 440

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Manajemen 

Tingkat Jabatan 2012 2011 2010 2009 2008
Perseroan
Manajemen Puncak* 2 5 1 1 1
Manajemen Madya** 8 2 4 4 4
Manajemen Lini Pertama*** 4 7 11 9 8
Staf 30 24 15 20 25
Sub-total 44 38 31 34 38
DP
Manajemen Puncak 17 16 11 10 8
Manajemen Madya 46 32 41 29 25
Manajemen Lini Pertama 55 54 52 43 39
Staf 223 150 160 145 141
Sub-total 341 252 264 227 212
GMU
Manajemen Puncak 2 1 1 0 0
Manajemen Madya 16 1 0 0 0
Manajemen Lini Pertama 13 3 2 0 0
Staf 28 2 1 0 0
Sub-total 59 7 4 0 0
NDI
Manajemen Puncak 2 16 8 10 7
Manajemen Madya 38 19 0 1 0
Manajemen Lini Pertama 37 38 6 8 7
Staf 70 72 24 21 23
Sub-total 147 145 38 40 37
DGU
Manajemen Puncak 4 6 6 6 5
Manajemen Madya 15 15 14 13 9
Manajemen Lini Pertama 6 12 13 14 15
Staf 139 104 122 76 102
Sub-total 164 137 155 109 153
Total 755 579 492 410 440

*Manajemen Puncak adalah jabatan-jabatan yang merupakan Vice President
**Manajemen Madya adalah jabatan-jabatan yang merupakan pimpinan departemen atau divisi 
***Manajemen Lini Pertama adalah jabatan-jabatan yang merupakan asisten manajer dan penyelia
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Tabel Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Usia

Tingkat Usia 2012 2011 2010 2009 2008
Perseroan 
18 – 30 Tahun 25 14 9 8 10
31 – 40 Tahun 14 14 15 18 19
41 – 50 Tahun 5 9 7 7 8
Lebih dari 50 Tahun 0 1 0 1 1
Sub-total 44 38 31 34 38
DP
18 – 30 Tahun 194 148 179 144 140
31 – 40 Tahun 117 79 72 67 62
41 – 50 Tahun 28 22 17 15 9
Lebih dari 50 Tahun 2 3 1 1 1
Sub-total 341 252 264 227 212
GMU
18 – 30 Tahun 14 1 1 0 0
31 – 40 Tahun 19 2 2 0 0
41 – 50 Tahun 23 0 0 0 0
Lebih dari 50 Tahun 3 4 1 0 0
Sub-total 59 7 4 0 0
NDI
18 – 30 Tahun 78 80 22 20 21
31 – 40 Tahun 42 42 11 13 10
41 – 50 Tahun 20 17 4 7 6
Lebih dari 50 Tahun 7 6 1 0 0
Sub-total 147 145 38 40 37
DGU
18 – 30 Tahun 55 39 39 27 32
31 – 40 Tahun 72 52 69 40 68
41 – 50 Tahun 24 32 33 24 37
Lebih dari 50 Tahun 13 14 14 18 16
Sub-total 164 137 155 109 153
Total 755 579 492 410 440

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Status

Status 2012 2011 2010 2009 2008
Perseroan
Tetap 25 27 23 24 13
Tidak Tetap 19 11 8 10 25
Sub-total 44 38 31 34 38
DP
Tetap 287 189 183 162 139
Tidak Tetap 54 63 81 65 73
Sub-total 341 252 264 227 212
GMU
Tetap 15 7 4 0 0
Tidak Tetap 44 0 0 0 0
Sub-total 59 7 4 0 0
NDI
Tetap 33 125 15 8 3
Tidak Tetap 114 20 23 32 34
Sub-total 147 145 38 40 37
DGU
Tetap  121 122 128 107 129
Tidak Tetap 43 15 45 2 24
Sub-total 164 137 155 109 153
Total 755 579 492 410 440
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Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi 
keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Untuk mendukung perluasan kegiatan operasional serta 
mengantisipasi persaingan, Perseroan senantiasa memperhatikan peningkatan kemampuan dan 
profesionalisme sumber daya manusia serta pendayagunaan secara optimal dengan cara menempatkan 
karyawan secara tetap dan efisien, membangun budaya kerja dan budaya perusahaan sesuai tuntutan 
dinamika industri.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila 
karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.

Perseroan telah memenuhi kewajiban upah minimum Propinsi/upah minimum Regional bagi karyawan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (“WLTK”) 
No. 24/1844.1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Kotamadya Jakarta Timur, diketahui bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta No. 189 Tahun 2012 tertanggal 20 Nopember 2012 tentang Upah Minimum Provinsi 
(“UMP”) Tahun 2013.

Tenaga Kerja Asing 

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 2 tenaga kerja asing 
dengan keterangan sebagai berikut:

No Nama Warga Negara Jabatan No. KITAS Masa 
Berlaku IMTA Masa Berlaku

1 Friedrich 
Andreas 
Kurze

Jerman Technical 
Advisor

2C11JD4060-K 12 /10/ 2013 KEP.16663/
MEN/B/

IMTA/2012

12/10/2013

2 Galad 
Roberto

Filipina Marketing 
Advisor

2C21JE0756-M 06/10/2013 KEP.21345/
MEN/P/

IMTA/2012

06/10/2013

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, 
dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Perusahaan antara Perseroan dengan Karyawan

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan No. No. 2855/2012 tanggal 12 April 
2012 yang berlaku mulai 12 April 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2014.

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi 
pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh 
karyawan.
Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut :
- Fasilitas Perawatan Kesehatan (Rawat Jalan)
- Fasilitas Perawatan Kesehatan (Rawat Inap)
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
- Asuransi Dana Pensiun (DPLK)
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Kehadiran
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- Bantuan Duka Kematian
- Bantuan Biaya Melahirkan
- Bantuan Biaya Telepon Pegawai Tertentu
- Bantuan Biaya Pernikahan
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- Rekreasi Bersama (Gathering, Outing)
- Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan
- Bonus (Kinerja)
- Penghargaan Masa Kerja
- Penghargaan Naik Haji (Karyawan Beragama Islam)
- Cuti Besar dan Cuti Tahunan

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai Perseroan dan Entitas Anak mengacu kepada 
Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang 
berlaku.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Salah satu aset Perseroan dan Entitas Anak yang sangat berharga adalah sumber daya manusia 
(SDM), oleh karena itu Perseroan dan Entitas Anak menyadari akan posisi strategis SDM yang 
dimiliki dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. 
Program pengembangan SDM di lingkungan Perseroan dan Entitas Anak dimulai dengan proses 
perekrutan karyawan yang dilaksanakan dengan mempehatikan asas kesetaraan dan kualifikasi 
dari setiap kandidat yang mengirimkan aplikasi untuk posisi pekerjaan yang ditawarkan Perseroan 
dan Entitas Anak. Program pengembangan SDM juga ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan 
yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan 
dan Entitas Anak telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, dan pelatihan dengan materi-
materi yang diberikan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas organisasi, 
meningkatkan keterampilan juga kepemimpinan dan profesionalisme kerja.

b. Rekrutmen Karyawan
 Proses perekrutan karyawan dilaksanakan berdasarkan posisi pekerjaan yang ditawarkan oleh 

Perseroan dan Entitas Anak. Kandidat yang melamar akan melalui serangkaian proses penerimaan 
karyawan baru yaitu wawancara dan seleksi awal oleh Departemen SDM, wawancara langsung 
dengan Kepala Divisi dari departemen bersangkutan di Perseroan dan Entitas Anak kemudian  
tes tertulis, tes psikologis, serta pemeriksaan medis. Untuk beberapa posisi kunci, kandidat akan 
dipertemukan dengan tim Manajemen  (Direksi) dan melakukan wawancara langsung. Pada 
dasarnya hanya kandidat terbaik yang akan dirposes untuk proses perekrutan karyawan.

 Untuk setiap kandidat yan diterima menjadi karyawan Perseroan atau Entitas Anak akan melalui 
masa percobaan atau masa kontrak untuk beberapa posisi pekerjaan. Dalam masa percobaan 
atau masa kontrak, karyawan baru akan dinilai berdasarkan kemampuan bekerja pada bidangnya 
masing-masing oleh Pimpinan atau Kepala Divisi yang bersangkutan. Hasil penilaian akan menjadi 
dasar untuk keputusan pengangkatan menjadi karyawan tetap Perseroan atau Entitas Anak.

c. Pendidikan
 Merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan 

bergelar (S1 dan S2) baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan beasiswa dari Perseroan. 
Hingga tahun 2012 Perseroan atau Entitas Anak telah memberikan beasiswa bagi karyawan untuk 
pendidikan S2 di Indonesia seperti di MM Universitas Indonesia, LPPM dan UGM, selain itu juga 
mengirimkan beberapa karyawan untuk pendidikan S2 di Inggris dan Australia terutama untuk 
bidang yang terkait dengan manajemen penyelenggaraan pameran, acara dan konvensi.

d. Pelatihan
 Merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar 

mampu melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya sesuai kompetensi yang disyaratkan. 
Pelatihan yang diberikan baik yang berupa teknis atsfaupun kemampuan soft skill karyawan, 
seperti Financial Management, Leadership, Human Capital Management, Pajak, Digital Marketing, 
Effective Presentation, English Cource.
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6. Struktur Organisasi Perseroan

DEWAN
KOMISARIS

PRESIDEN
DIREKTUR

KOMITE AUDIT

SEKRETARIS
PERUSAHAAN

WAPRES
DIREKTUR

DIREKTUR
OPERASIONAL

PEMASARAN OPERASIONAL HUBUNGAN
MASYARAKAT HUKUM

HUB.
INVESTOR

ANGGARAN
PERUSAHAAN

PERENCANAAN
PERUSAHAAN KEUANGAN AKUNTANSI &

PERPAJAKAN
MAJALAH

VENUE
PENGEMBANG

AN BISNIS

SATUAN
PENGAWAS
INTERNAL

TI SDM & ADM
UMUM

DIREKTUR
KEUANGAN

DIR. PENGEMBANGAN
BISNIS

DIREKTUR
PENGAWASAN

DIREKTUR TIDAK
TERAFILIASI

7. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak Langsung Perseroan

Dibawah ini disajikan ringkasan dari masing-masing Entitas Anak dengan kepemilikan langsung 
Perseroan sebesar 50% atau lebih, yaitu sebagai berikut:

No. Nama 
Perusahaan

Kepemilikan 
Perseroan 
(Langsung)

Tahun 
Penyertaan

Kegiatan Usaha Status 
Operasional

1 DP 99,002% 2007 Jasa penyelenggaraan pameran, 
konvensi dan acara

Beroperasi

2 GMU 99,924% 2011 Jasa perhotelan Beroperasi
3 NDI 99,992% 2009 Kepemilikan dan operasional pusat 

konvensi dan pameran
Beroperasi

4 DGU 99,986% 2005 Jasa penunjang pameran dan acara Beroperasi

A. PT Dyandra Promosindo (“DP”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

DP adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. DP didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No.15 
tanggal 3 Maret 1994, dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah 
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 
No. C2-8820. HT.01.01.TH.94 tanggal 7 Juni 1994, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai 
UUWDP di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah pendaftaran No. 2213/1994 tanggal 11 
Nopember 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 24 
Januari 1995, Tambahan No. 657.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar DP telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan 
Akta No. 11 tanggal 5 Oktober 2012, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang isinya 
sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham DP atas peningkatan modal ditempatkan dan 
modal disetor DP. Pengubahan Anggaran Dasar DP tersebut telah diterima dan dicatat dalam database 
Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar 
DP No. AHU-AH.01.10-38475 tanggal 29 Oktober 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
sesuai dengan UUPT No. AHU-0093859.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 29 Oktober 2012 (“Akta  
No. 11/2012”).
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Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar DP, maksud dan tujuan DP adalah berusaha dalam 
bidang perdagangan umum, perindustrian, pemborongan pekerjaan (kontraktor), pertambangan, 
pertanian, pengangkutan umum, percetakan, perbaikan dan perawatan gedung, penyediaan makanan 
dan minuman (katering), jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran kepariwisataan, jasa konstruksi 
dan jasa lainnya (kecuali jasa bidang hukum dan pajak).

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh DP adalah 
bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan pameran, konvensi dan acara.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 11/2012, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam DP, adalah 
sebagai berikut:

No.
Pemegang Saham Nilai Nominal per saham Rp1.000.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 50.000 50.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. Perseroan 26.877 26.877.000.000 99,002
2. Ery Erlangga 271 271.000.000 0,998
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 27.148 27.148.000.000 100,000
Saham dalam portepel 22.852 22.852.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 59 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., sebagai 
pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
DP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum
Komisaris  : Danny Budiharto
Komisaris : Ery Erlangga
 
Direksi
Direktur Utama : Andy Wismarsyah 
Direktur : Bambang Setiawan 
Direktur : Dwika Wibiseno

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
DP tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Laporan 
keuangan konsolidasian DP pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International 
Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. 
Laporan keuangan konsolidasian DP tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam Catatan 
39 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 22 
September 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diungkapkan 
oleh Kantor Akuntan Publik  Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.), 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 15 September 2011.
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(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 
2012

31 Desember
2011 2010 2009

Jumlah Aset 481.854 188.225 177.814 161.087
Jumlah Liabilitas 274.024 114.177 150.153 136.480
Jumlah Ekuitas 207.830 74.048 27.661 24.607
Pendapatan Neto 273.725 287.881 230.574 132.139
Beban Usaha 68.478 70.578 55.228 39.080
Total Laba Komprehensif 39.294 19.367 11.895 2.738

Aset

Aset pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan 31 Desember 2011

Aset DP pada tanggal 30 September 2012 meningkat sebesar Rp293.629 juta atau sebesar 156% dari 
Rp188.225 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp481.854 juta pada tanggal 30 September 
2012. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya pembelian anak perusahan yaitu VIS dan FCQ. 

Liabilitas

Liabilitas pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan 31 Desember 2011

Peningkatan aset ini juga mengakibatkan meningkatnya jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 
2012 sebesar Rp159.847 juta atau sebesar 140% menjadi Rp274.024 juta pada tanggal 30 September 
2012 dari Rp114.177 juta pada tanggal 31 Desember 2011 karena adanya hutang kepada pemegang 
saham perusahaan yang dibeli tersebut. 

Pendapatan Neto

Pendapatan neto pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Pendapatan neto meningkat secara signifikan pada tahun 2010 sebanyak Rp98.435 juta atau 74% 
menjadi Rp230.574 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dari penjualan neto pada tanggal 31 Desember 
2009 sebesar Rp132.139 juta. Kenaikan pendapatan bersih ini disebabkan karena peningkatan 
pendapatan dari pameran. Kondisi ekonomi membaik setelah pengaruh Global Financial Crisis sehingga 
terjadi dampak positif pada pendapatan bersih. Peningkatan pendapatan bersih ini ditunjang dengan 
penambahan beban operasional yang jumlahnya sangat sedikit, sehingga laba operasional Entitas 
Anak penyelenggara pameran dan acara meningkat drastis. Hal ini disebabkan karena perseroan dan 
entitas anak sudah mulai stabil dalam menyelenggarakan pameran sehingga pertumbuhan beban 
operasionalnya menurun dan tidak dapat membandingi pertumbuhan pendapatan. Dikarenakan faktor 
lain seperti penurunan beban lain lain dan beban pajak, maka laba sebelum pajak penghasilan dan laba 
bersih pada tahun 2010 juga meningkat drastis.

B. PT Graha Multi Utama (“GMU”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

GMU adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Tangerang. GMU didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 
1 tanggal 8 Oktober 2008, dibuat dihadapan Silvia Abbas Sudrajat, S.H., SpN., Notaris di Jakarta. Akta 
Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 
84298.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
sesuai dengan UUPT No. AHU-0107526.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 30.06.1.55.05660 tanggal 3 
Juni 2010 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.
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Sejak pendirian, Anggaran Dasar GMU telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan 
Akta No. 80 tanggal 27 Juni 2012, dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari Yulia S.H., Notaris 
di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham GMU atas 
peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor GMU. Pengubahan Anggaran Dasar GMU tersebut 
telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-
AH.01.10-25857 tanggal 16 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT 
dengan No. AHU-0059255.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 (“Akta No. 80/2012”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 60 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta 
Selatan, maksud dan tujuan GMU adalah berusaha dalam bidang Perhotelan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh GMU adalah 
bergerak dalam bidang jasa perhotelan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 80/2012, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam GMU 
adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp100

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 2.932.515.632 293.251.563.200
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. Perseroan 1.557.108.468 155.710.846.800 99,924
2. DP 1.180.440 118.044.000 0,076
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 1.558.288.908 155.828.890.800 100,000
Saham dalam portepel 1.374.226.724 137.422.672.400

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 80/2012, dibuat di hadapan Sri Irmiati, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, susunan 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi GMU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Lilik Oetama
Komisaris  : Danny Budiharto
 
Direksi
Direktur Utama : Andy Widjanarko
Direktur : Eddy Purwanto
Direktur : Ery Erlangga

Ikhtisar Data Keuangan Penting 

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
GMU tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Laporan 
keuangan konsolidasian GMU pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International 
Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. 
Laporan keuangan konsolidasian GMU tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam Catatan 
39 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 22 
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September 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diungkapkan 
oleh Kantor Akuntan Publik  Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.), 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 15 September 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 
2012

31 Desember
2011 2010 2009

Jumlah Aset 348.346 166.440 47.297 11.915
Jumlah Liabilitas 158.049 72.668 45.015 9.090
Jumlah Ekuitas 190.297 93.772 2.282 2.825
Pendapatan Neto 24.364 16.817 6.734 -
Beban Usaha 9.750 3.302 1.391 147
Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan (4.312) (298) (1.343) (175)

Aset

Aset pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Pada tahun 2012, terjadi peningkatan aset pada GMU sebesar Rp181.906 juta atau sebesar 109% dari 
Rp166.440 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp348.346 juta pada tanggal 30 September 
2012 karena adanya pembangunan hotel Santika SIligita, Hotel Amaris Panglima Polim dan Hotel 
Amaris Pratama.

Aset pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Pada tahun 2011, terjadi peningkatan aset pada GMU sebesar Rp119.143 juta atau sebesar 252% dari 
Rp47.297 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp166.440 juta pada tanggal 31 Desember 2011 
karena pembangunan beberapa hotel baru seperti pembangunan hotel Amaris Panglima Polim, Hotel 
Amaris Bogor dan Hotel Santika Siligita Bali. Peningkatan jumlah aset yang dikarenakan pembangunan 
hotel ini mengakibatkan peningkatan jumlah kewajiban pada entitas ini dikarenakan peningkatan hutang 
bank untuk pembiayaan proyek pembangunan hotel hotel tersebut.

Aset pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2009

Aset GMU meningkat drastis pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp35.382 juta atau sebesar 
297% dari Rp11.915 juta pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp47.297 juta pada tanggal 31 
Desember 2010 dikarenakan adanya pembangunan Hotel Amaris Cengkareng dan kepemilikan tidak 
langsung untuk GM yang memiliki Hotel Amaris di Pekanbaru. 

Pendapatan Neto

Pendapatan neto pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2011

Pada tanggal 30 September 2012, pendapatan neto GMU meningkat sebesar Rp14.644 juta atau 
sebesar 151% dari Rp9.720 juta pada tanggal 30 September 2011 menjadi Rp24.364 juta pada tanggal 
30 September 2012. Peningkatan pendapat tersebut dikarenakan dibukanya hotel baru GMU. 

Pendapatan neto pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan neto GMU meningkat sebesar Rp10.083 juta atau sebesar 150% dari Rp6.734 juta pada 
tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp16.817 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan 
pendapat tersebut dikarenakan dibukanya hotel baru GMU. 
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C. PT Nusa Dua Indonesia (“NDI”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

NDI adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. NDI didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta 
No. 17 tanggal 28 Februari 2005 jo. Akta No.38 tanggal 20 Juni 2005 yang keduanya dibuat dihadapan 
Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-16850 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar NDI telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan 
Akta No. 60, tanggal 22 Juni 2012, dibuat oleh Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari Yulia, S.H., Notaris 
di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan persetujuan para pemegang saham NDI atas modal 
ditempatkan dan modal disetor NDI. Pengubahan Anggaran Dasar NDI tersebut telah diterima dan 
dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-23875 
tanggal 2 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-
0059633.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 (“Akta No. 60/2012”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar NDI, maksud dan tujuan NDI adalah berusaha 
dalam bidang pembangunan kontraktor, jasa dan perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, 
pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh NDI adalah 
bergerak dalam bidang kepemilikan dan operasional pusat konvensi dan pameran.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 60/2012, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam NDI, 
adalah sebagai berikut: 

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp100

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 9.000.000.000 900.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. Perseroan 3.048.868.293 304.886.829.300 99,992
2. DP 230.893 23.089.300 0,008
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 3.049.099.186 304.909.918.600 100,000
Saham dalam portepel 5.950.900.814 595.090.081.400

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 91 tanggal 16 Desember 2011, dibuat oleh Yulis, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, 
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi NDI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Agung Adi Prasetyo
Komisaris  : Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum 
Komisaris : Lo Stefanus
 
Direksi
Direktur Utama : Danny Budiharto 
Direktur : Riyanthi Handayani
Direktur : Budi Yanto Lusli 
Direktur : Lililek Oetama
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Ikhtisar Data Keuangan Penting 

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
NDI tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Laporan 
keuangan konsolidasian NDI pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. Laporan 
keuangan konsolidasian NDI tanggal 31 Desember 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 15 September 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 
2012

31 Desember
2011 2010 2009

Jumlah Aset 588.815 724.546 105.811 -
Jumlah Liabilitas 291.357 479.687 97.173 -
Jumlah Ekuitas 297.458 244.858 8.638 -
Pendapatan 52.707 23.553 - -
Beban Usaha (34.710) (11.958) (3.860) -
Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan (2.534) (456) (3.833) -

Aset

Aset pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Aset NDI pada tanggal 30 September 2012 menurun sebesar Rp135.731 juta atau sebesar 19% 
menjadi sebesar Rp588.815 juta pada tanggal 30 September 2012 dari Rp724.546 juta pada tanggal 
31 Desember 2011. Penurunan aset yang cukup signifikan jumlahnya tersebut dikarenakan Perseroan 
menjual PT Graha Santika Dyandra, namun penjualan tersebut diimbangi dengan pembelian Gramedia 
Expo dari Entitas Anak DP pada bulan Januari 2012.

Aset pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Pada tanggal 31 Desember 2011 aset NDI meningkat secara signifikan sebesar Rp618.735 juta atau 
sebesar 585% dari Rp105.811 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp724.546 juta pada 
tanggal 31 Desember 2011.  Penyebab utama peningkatan tersebut adalah karena adanya pembelian 
PT Graha Santika Dyandra.

Aset pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2009

Pada tanggal 31 Desember 2010, aset NDI meningkat sebesar Rp105.811 juta karena adanya 
pembangunan BNDCC tahap pertama. 

Liabilitas

Liabilitas  pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas NDI menurun sebesar Rp188.330 juta atau sebesar 39% dari Rp479.687 juta pada tanggal 
31 Desember 2011 menjadi Rp291.357 juta pada tanggal 30 September 2012. Penurunan ini dikarenan 
adanya penjualan GSD Medan. 
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Liabilitas  pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Liabilitas NDI pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat sebesar Rp382.514 juta atau sebesar 394% 
dari Rp97.173 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp479.687 juta pada tanggal 31 Desember 
2010 seiring pembangunan BNDCC I dan pembelian GSD medan yang masih memiliki hutang bank 
yang jumlahnya cukup besar untuk membiayai proyek pembangunan GSD Medan. 

Liabilitas  pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2009

Pada tahun 2010, liabilitas NDI meningkat drastis sebesar Rp97.173 juta dikarenakan adanya hutang 
bank untuk pembiayaan proyek pembangunan BNDCC. 

Pendapatan Neto

Pendapatan neto pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2011

Pendapatan neto NDI meningkat sebesar Rp52.006 juta atau sebesar 7.419% dari Rp701 juta pada 
tanggal 30 September 2011 menjadi Rp52.707 juta pada tanggal 30 September 2012. Peningkatan 
tersebut  dikarenakan adanya pembelian Gramex pada bulan Januari 2012 dan pembukaan GSD Medan 
pada bulan Februari 2012 sehingga pendapatan yang di absorb oleh entitas subholding meningkat 
drastis.

Pendapatan neto  pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Pada tanggal 31 Desember 2011, pendapatan neto NDI meningkat sebesar Rp23.533 karena mulai 
beroperasi dan diresmikannya BNDCC

D. PT Dyamall Graha Utama (“DGU”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

DGU adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. DGU didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta 
No. 9 tanggal 9 Juni 2005, dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut 
telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-33169 HT.01.01.
TH.2005 tanggal 14 Desember 2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan 
TDP 09.05.1.68.52774 di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat di bawah Agenda Pendaftaran 
No. 18578/BH.09.05/I/2011 tanggal 29 Desember 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia No. 8, tanggal 27 Januari 2006, Tambahan No. 1049.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar DGU telah mengalami pengubahan, yang terakhir dengan Akta No. 81 
tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta 
Selatan yang isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham DGU atas peningkatan 
modal ditempatkan dan disetor DGU. Pengubahan Anggaran Dasar DGU tersebut telah diterima dan 
dicatatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10.23873 
tanggal 2 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-
0059630.AH,01.09.Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 (“Akta No. 81/2012”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran dasar DGU, maksud dan tujuan DGU adalah berusaha dalam 
bidang perdagangan, jasa dan pengelolaan dan penyewaan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh DGU adalah 
bergerak dalam bidang jasa penunjang pameran dan acara.
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 81/2012,struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam DGU 
adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 29.096.000 29.096.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. Perseroan 17.491.700 17.491.700.000 99,986
2. Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum 1.250 1.250.000 0,007
3. Danny Budiharto 1.250 1.250.000 0,007
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 17.494.200 17.494.200.000 100,000
Saham dalam portepel 11.601.800 11.601.800.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Februari 2012, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, 
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DGU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Danny Budiharto
Komisaris  : Ery Erlangga
 
Direksi
Direktur Utama : Soehoed Kosasih
Wakil Direktur Utama : Teuku Harimansjah Zagloel
Direktur : Suwandi Karnata Sunata

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
DGU tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Laporan 
keuangan konsolidasian DGU pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International 
Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. 
Laporan keuangan konsolidasian DGU tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam Catatan 
39 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 22 
September 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diungkapkan 
oleh Kantor Akuntan Publik  Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.), 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 15 September  2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 
2012

31 Desember
2011 2010 2009

Jumlah Aset 85.500 49.043 35.071 29.511
Jumlah Liabilitas 65.860 43.241 30.239 19.332
Jumlah Ekuitas 19.640 5.802 4.832 10.179
Pendapatan Neto 77.564 85.410 65.147 65.110
Beban Usaha 17.238 21.396 17.410 15.020
Total Laba (Rugi) Komprehensif 2.663 (1.134) (3.600) (237)
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Aset

Aset pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Pada tanggal 30 September 2012, aset DGU meningkat sebesar Rp36.457 juta atau sebesar 74% dari 
Rp49.043 juta pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp85.500 juta pada tanggal 30 September 
2012. Peningkatan ini dikarenakan adanya pembelian tenda yang jumlahnya cukup besar. Pembelian 
tenda ini menggunakan dana dari pihak holding sehingga tidak menambah jumlah kewajiban secara 
signifikan.

Aset pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Aset DGU meningkat sebesar Rp13.972 juta atau sebesar 40% dari Rp35.071 juta pada tanggal 31 
Desember 2010 menjadi Rp49.043 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini dikarenakan 
adanya pembelian tenda yang jumlahnya cukup besar. Pembelian tenda ini menggunakan dana dari 
pihak holding sehingga tidak menambah jumlah kewajiban secara signifikan.

Ekuitas

Ekuitas pada tanggal 30 September 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Ekuitas DGU meningkat sebesar Rp13.899 juta atau sebesar 239% dari Rp5.802 juta pada tanggal  
31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp19.641 juta pada tanggal 30 September 2012 dikarenakan 
adanya pendirian Entitas Anaknya yang baru bernama SDA.

8. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak Tidak Langsung

Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak tidak langsung sebagai berikut:

Nama Perusahaan
Kepemilikan 

Tidak Langsung 
Perseroan

Kepemilikan 
Langsung 

Entitas Anak

Tahun 
Pernyataan

Tahun 
Operasional Kegiatan Usaha Utama

Melalui DP
DMD 50,490% 51,049% 2009 2009 Jasa penyelenggaraan acara
KDU 74,250% 74,998% 2006 2006 Jasa penyelenggaraan acara
DC 97,020% 98,000% 2005 2005 Jasa penyelenggaraan acara
DKI 98,050% 99,040% 2012 2012 Jasa penyelenggaraan acara
VIS 50,490% 51,000% 2012 1998 Jasa penyelenggaraan acara
FCQ 50,490% 51,000% 2012 2007 Jasa penyelenggaraan acara
DA 50,491% 51,000% 2013 - Jasa impresariat
Melalui DMD*
DMT 45,441% 89,974% 2010 2010 Jasa penyelenggaraan acara
Melalui VIS**
KCL 40,028% 80,087% 2012 2011 Restoran
IBK 49,460% 99,950% 2012 2002 Jasa penyelenggaraan acara
Melalui GMU
GGU 50,959% 51,000% 2011 - Jasa perhotelan
GTU 59,952% 60,000% 2010 - Jasa perhotelan
GNK 89,928% 90,000% 2010 2012 Jasa perhotelan
GSU 29,976% - 2010 2011 Jasa perhotelan
GMI 99,910% 99,991% 2011 - Jasa perhotelan
GM 59,954% 60,000% 2009 2010 Jasa perhotelan
AA 50,959% 51,000% 2012 - Jasa perhotelan
SGU 49,960% 50,000% 2011 - Jasa perhotelan
GBU 98,921% 99,000% 2012 2011 Jasa perhotelan
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Nama Perusahaan
Kepemilikan 

Tidak Langsung 
Perseroan

Kepemilikan 
Langsung 

Entitas Anak

Tahun 
Pernyataan

Tahun 
Operasional Kegiatan Usaha Utama

Melalui GBU***
GAB 69,195% 70,000% 2012 - Jasa perhotelan
Melalui NDI
MAIE 50,995% 51,000% 2011 - Konvensi dan Eksibisi
Melalui DGU
SDP 54,989% 54,997% 2011 2005 Jasa penunjang acara
SDA 74,985% 75,000% 2012 2012 Jasa penunjang acara

*Kepemilikan langsung oleh DMD
**Kepemilikan langsung oleh VIS
***Kepemilikan langsung oleh GBU

Perseroan dan/atau Entitas Anak juga memiliki penyertaan saham pada Perusahaan Asosiasi sebagai 
berikut:

Nama Perusahaan

Kepemilikan 
Tidak 

Langsung 
Perseroan

Kepemilikan 
Langsung 

Entitas Anak

Tahun 
Pernyataan

Tahun 
Operasional Kegiatan Usaha Utama

Melalui GMU
GSU 29,977% 30,000% 2009 2011 Jasa perhotelan
CIP 24,981% 25,000% 2011 2011 Jasa perhotelan
Melalui NDI
MIE 19.998% 20,000% 2011 2011 Jasa pembangunan
Melalui MIE
SDM 10.199% 25,000% 2012 2012 Jasa pengelolaan hotel

a. PT Debindo Mitra Dyantama (“DMD”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

DMD adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. DMD didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta 
No. 3 tanggal 19 Juni 2009, dibuat di hadapan Sri Irmiati, S.H., Notaris di Kota Bekasi. Akta pendirian 
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
31372.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP 
di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah Agenda Pendaftaran No. 13527/
BH.09.05/I/2010 tanggal 21 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 2010, Tambahan No. 6390.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar DMD telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan 
Akta Berita Acara Rapat No. 40 tanggal 12 Desember 2011, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta 
Selatan sebagaimana ditegaskan dengan Akta No. 100 tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat di hadapan 
Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan 
dengan persetujuan para pemegang saham DMD atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan 
dan modal disetor DMD. Pengubahan Anggaran Dasar DMD tersebut telah memperoleh persetujuan 
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61822.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 14 
Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-
0102634.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 (“Akta No. 40/2011”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar DMD, maksud dan tujuan DMD adalah berusaha 
dalam bidang perdagangan dan jasa pada umumnya, termasuk jasa kepariwisataan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh DMD adalah 
bergerak dalam bidang Jasa penyelenggaraan pameran dan konvensi.
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 40/2011 jo. Akta No. 155 tanggal 27 Desember 2011, dibuat di hadapan Yulia, 
S.H., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DMD, adalah 
sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 11.000 11.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. DP 1.411 1.411.000.000 51,049
2. Dendy Prihanggo 451 451.000.000 16,317
3. Efi Setiabudi 451 451.000.000 16,317
4. Budiarto Linggowijono 451 451.000.000 16,317
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 2.764 2.764.000.000 100,000
Saham dalam portepel 8.236 8.236.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 74 tanggal 16 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di 
Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DMD adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum
Komisaris  : Ernst Karel Remboen
Komisaris : Budiarto Linggowijono
 
Direksi
Direktur Utama : Efi Setiabudi
Direktur : Soehoed Kosasih
Direktur : Dendy Prihanggo
Direktur : Agus Riyadi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
DMD tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Laporan 
keuangan konsolidasian DMD pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International 
Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. 
Laporan keuangan konsolidasian DMD tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam Catatan 
39 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 22 
September 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diungkapkan 
oleh Kantor Akuntan Publik  Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.), 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 20 September 2011.
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(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 
2012

31 Desember
2011 2010 2009

Jumlah Aset 10.605 7.213 4.640 976
Jumlah Liabilitas 7.061 4.123 3.664 166
Jumlah Ekuitas 3.544 3.090 976 810
Pendapatan Neto 18.185 24.245 18.910 489
Beban Usaha 4.759 4.872 2.850 290
Total Laba (Rugi) Komprehensif 504 845 107 -189

b. PT Debindo Mitra Tama (“DMT”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

DMT adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Surabaya. DMT didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta 
No. 1 tanggal 7 Januari 2010, dibuat di hadapan Amelia Darmastuty, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten 
Sidoarjo. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Keputusan AHU-05367.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0007968.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 
Februari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP pada Kantor 
Pendaftaran Perusahaan Surabaya dengan TDP No. 13.01.1.51.21746, dan telah diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia No. 33413 tanggal 19 Oktober 2010 Tambahan No. 84  (“Akta 
Pendirian”).

Sejak pendirian sampai dengan pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar DMT tidak 
mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar DMT, maksud dan tujuan DMT adalah berusaha dalam 
bidang perdagangan dan jasa pada umumnya.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh DMT adalah 
bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan pameran dan konvensi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam DMT, adalah 
sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp300.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 7.777 2.333.100.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. DMD 1.750 525.000.000 89,974
2. Mochamad Kushendarman 195 58.500.000 10,026
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 1.945 583.500.000 100,000
Saham dalam portepel 5.832 1.749.600.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 29 Maret 2011, dibuat di hadapan Sri Irmiati, S.H. M.Kn., Notaris di 
Kota Bekasi, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DMT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Efi Setiabudi
Komisaris  : Soehoed Kosasih
 
Direksi
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Direktur Utama : Mochamad Kushendarman
Direktur : Boediono

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
DMT tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Laporan 
keuangan konsolidasian DMT pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International 
Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. 
Laporan keuangan konsolidasian DMT tanggal 31 Desember 2010 dan tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam Catatan 39 
atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diungkapkan 
oleh Kantor Akuntan Publik  Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.), 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 12 September 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 2012
31 Desember

2011 2010
Jumlah Aset 3.947 3.649 1.678
Jumlah Liabilitas 3.704 2.594 1.513
Jumlah Ekuitas 243 1.055 165
Pendapatan Neto 5.389 6.515 3.464
Beban Usaha 1.593 1.358 1.158
Total Laba (Rugi) Komprehensif -312 890 -418

c. PT Kerabat Dyan Utama (“KDU”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

KDU adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. KDU didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan 
Akta No. 3 tanggal 19 Oktober 2006, dibuat di hadapan Helmi, S.H., Notaris di Bekasi. Akta pendirian 
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-
00724 HT.01.01-TH.2007 tanggal 28 Maret 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai 
UUWDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1885/BH.09.05/VII/2007 
tanggal 13 Juli 2007. 

Sejak pendirian, Anggaran Dasar KDU telah mengalami pengubahan, yang terakhir dengan Akta No. 54 
tanggal 12 Desember 2011, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana ditegaskan 
dengan Akta No. 57 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari 
Yulia S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang 
saham KDU atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor KDU. Pengubahan 
Anggaran Dasar KDU tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-61612.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0102339.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 
14 Desember 2011 (“Akta No. 54 dan 57”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KDU, maksud dan tujuan KDU adalah berusaha dalam 
bidang jasa konvensi, perjalanan insentif dan jasa pameran.
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Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh KDU adalah 
bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan pameran dan konvensi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 54 dan 57 jo. Akta No. 81 tanggal 16 Desember 2011, dibuat di hadapan Yulia, 
S.H., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam KDU, 
adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 44.000 44.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. DP 8.288 8.288.000.000 74,998
2. Ernst Karel Remboen 1.437 1.437.000.000 13,003
3. Muhammad Emil Pense 1.326 1.326.000.000 11,999
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 11.051 11.051.000.000 100,000
Saham dalam portepel 32.949 32.949. 000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 71 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari 
Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KDU adalah 
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum

Direksi
Direktur Utama : Ernst Karel Remboen 
Direktur : Romi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
KDU tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Laporan 
keuangan konsolidasian KDU pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International 
Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. 
Laporan keuangan konsolidasian KDU tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam Catatan 
39 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 22 
September 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diungkapkan 
oleh Kantor Akuntan Publik  Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.), 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 15 September 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 
2012

31 Desember
2011 2010 2009

Jumlah Aset 35.075 29.366 9.434 8.238
Jumlah Liabilitas 25.669 17.326 5.338 4.782
Jumlah Ekuitas 9.406 12.039 4.095 3.456
Pendapatan Neto 25.592 49.413 20.904 21.083
Beban Usaha 11.144 10.618 7.154 5.941
Total Laba (Rugi) Komprehensif -2.633 2.019 1.639 1.521
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d. PT Dyandra Communication (“DC”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

DC adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. DC didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 
10 tanggal 9 Juni 2005, dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian 
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-25091 
HT.01.01.TH.2005 tanggal 12 September 2005, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai 
UUWDP dengan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 2566/BH.09.05/
IX/2005 tanggal 28 September 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 
No. 8 tanggal 27 Januari 2006, Tambahan No. 1048.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar DC telah mengalami pengubahan, yang terakhir dengan Akta No. 45 
tanggal 12 Desember 2011, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang isinya sehubungan 
dengan persetujuan para pemegang saham DC atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan 
dan modal disetor DC.Pengubahan Anggaran Dasar DC tersebut telah memperoleh persetujuan 
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61495.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 13 
Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0102083.
AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 (“Akta No. 45/2011”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar DC, maksud dan tujuan DC adalah berusaha dalam 
bidang perdagangan dan jasa.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh DC adalah 
bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan acara.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 45/2011 jo. Akta No. 83 tanggal 16 Desember 2011, dibuat oleh Yulia, S.H., 
Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam DC, adalah 
sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 11.000.000 11.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. DP 2.747.920 2.747.920.000 98,000
2. Danny Budiharto 28.040 28.040.000 1,000
3. Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum 28.040 28.040.000 1,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 2.804.000 2.804.000.000 100,000
Saham dalam portepel 8.196.000 8.196.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 75 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari 
Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DC adalah 
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris  : Ery Erlangga
 
Direksi
Direktur Utama : Yudhiana Widiyastuti 
Direktur : Puji Astuti
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Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
DC tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Laporan 
keuangan konsolidasian DC pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International 
Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. 
Laporan keuangan konsolidasian DC tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam Catatan 
39 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 22 
September 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diungkapkan 
oleh Kantor Akuntan Publik  Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.), 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 15 September 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 
2012

31 Desember
2011 2010 2009

Jumlah Aset 16.174 7.936 6.073 6.757
Jumlah Liabilitas 9.072 3.702 2.982 3.868
Jumlah Ekuitas 7.101 4.234 3.091 2.889
Pendapatan Neto 36.356 34.606 24.244 25.172
Beban Usaha 4.492 8.130 6.296 4.270
Total Laba (Rugi) Komprehensif 2.868 1.157 677 632

e. PT Dyandra Konvensi Internasional (“DKI”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

DKI adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. DKI didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan 
Akta No. 66, tanggal 21 Maret 2012, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta 
pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 
AHU-15148.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 22 Maret 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-002514.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. 09.05.1.82.72987 tanggal 1 
Mei 2012 (“Akta Pendirian”).

Sejak pendirian sampai dengan pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar DKI tidak 
mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar DKI, maksud dan tujuan DKI adalah berusaha dalam 
bidang jasa.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh DKI adalah 
bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan pameran dan konvensi.
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam DKI adalah 
sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian DKI, adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham 

Rp1.000.000 %
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 2.500 2.500.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. DP 619 619.000.000 99,040
2. Miranti Andreadi 6 6.000.000 0,960
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 625 625.000.000 100,000
Saham dalam portepel 1.875 1.875.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DKI adalah sebagai 
berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Andy Wismarsyah
Komisaris  : Bambang Setiawan
Komisaris  : Dwika Wibiseno
 
Direksi
Direktur Utama : Miranti Andreadi
Direktur : Lia Indriasari Basyuni

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
DKI tanggal 30 September 2012 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Laporan keuangan konsolidasian DKI pada 
tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012.

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2012

Jumlah Aset 3.632
Jumlah Liabilitas 2.850
Jumlah Ekuitas 782
Pendapatan Neto 1.632
Beban Usaha 451
Total Laba (Rugi) Komprehensif 157

f. PT Visicita Imaji Semesta (“VIS”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

VIS adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. VIS didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 
121 tanggal 27 Juli 1998, dibuat di hadapan Yenita Asmawel,S.H., Kandidat Notaris, pengganti dari Haji 
Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta No. 9 tanggal 28 Maret 2000, dibuat 
di hadapan Istiaty Aisyah Soepono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta pendirian beserta perubahanya 
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-6840 
HT.01.01.TH.2001 tanggal 4 Mei 2001, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP di 
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Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2367/BH.09.03/XI/2002 tanggal 
7 Nopember 2002, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94, tanggal 22 
Nopember 2002, Tambahan No. 14109.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar VIS telah mengalami pengubahan, yang terakhir dengan Akta No. 3 
tanggal 4 Juni 2012, dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris 
di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham VIS atas 
peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor VIS. Pengubahan Anggaran Dasar VIS 
tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-33812.
AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT 
dengan No. AHU-0056434.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 (“Akta No. 3/2012”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar VIS, maksud dan tujuan VIS adalah berusaha dalam 
bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, industri, percetakan dan jasa.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh VIS adalah 
bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan acara.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 3/2012 jo. Akta No. 91 tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, 
S.H., pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan Akta No. 32 tanggal 9 Agustus 2012, 
dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan 
saham dalam VIS adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp5.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 4.060.000 20.300.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. DP 2.069.070 10.345.350.000 51,000
2. Johnny Arto Lewerissa 704.583 3.522.915.000 17,367
3. Rivelino Vivekananda 578.764 2.893.820.000 14,266
4. Muhammad Riza 603.928 3.019.640.000 14,886
5. Firmansyah Agus 100.655 503.275.000 2,481
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 4.057.000 20.285.000.000 100,000
Saham dalam portepel 3.000 15.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari 
Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi VIS adalah 
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Danny Budiharto
Komisaris  : Johnny Arto Lewerissa
 
Direksi
Direktur Utama : Rivelino Vivekananda
Direktur : Muhammad Riza
Direktur : Yudhiana Widyastuti
Direktur : Susilawaty
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Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
VIS tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Laporan 
keuangan konsolidasian VIS pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & rekan (a member of Crowe Horwath International) 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 05 November 2012 dan 08 
Agustus 2012. Laporan keuangan konsolidasian KCL tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, 
Sukimto dan rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 27 April 
2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 
2012

31 Desember
2011 2010 2009

Jumlah Aset 48.037 45.361 42.182 29.019
Jumlah Liabilitas 21.272 19.740 20.409 16.952
Jumlah Ekuitas 26.766 25.621 21.174 12.065
Pendapatan Neto 84.930 102.035 110.652 83.991
Beban Usaha 13.989 15.416 13.124 10.150
Total Laba (Rugi) Komprehensif 2.939 5.571 9.109 2.473

g. PT Kalyana Culinario (“KCL”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

KCL adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. KCL didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta 
No. 2 tanggal 8 Desember 2010, dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah, S.H., Notaris di DKI 
Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-06191.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011, telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0010025.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 7 Februari 
2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.03.1.56.68445 tanggal 16 
Februari 2011 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Selatan 
(“Akta Pendirian”).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar KCL telah mengalami pengubahan, yang terakhir dengan Akta No. 1 
tanggal 1 Juni 2012, dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah, S.H., Notaris di DKI Jakarta, 
yang isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham KCL atas peningkatan modal 
dasar, modal ditempatkan dan modal disetor KCL. Pengubahan Anggaran Dasar KCL tersebut telah 
memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46897.AH.01.02.Tahun 
2012 tanggal 4 September 2012 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan sesuai UUPT dengan 
No. AHU-0079019.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 (“Akta No. 1/2012”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KCL, maksud dan tujuan KCL adalah berusaha dalam 
bidang jasa.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh KCL adalah 
bergerak dalam bidang restoran.
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 1/2012, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam KCL adalah 
sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp50.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 207.000 10.350.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. VIS 111.000 5.550.000.000 80,087
2. Muhammad  Riza 10.000 500.000.000 7,215
3. Johnny Arto Lewerissa 15.600 780.000.000 11,255
4. Natali Dahlia Asmat 2.000 100.000.000 1,443
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 138.600 6.930.000.000 100,000
Saham dalam portepel 68.400 3.420.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KCL adalah sebagai 
berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris  : Johnny Arto Lewerissa
 
Direksi
Direktur   : Muhammad Riza

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
KCL tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012, dan tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Laporan keuangan konsolidasian 
KCL pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan pada 
tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & rekan (a member of Crowe Horwath International)  dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 29 Oktober 2012 dan 04 Juni 2012. Laporan 
keuangan konsolidasian KCL tanggal 31 Desember 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto dan rekan dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 20 April 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 2012
31 Desember

2011 2010
Jumlah Aset 7.369 4.531 1.899
Jumlah Liabilitas 3.562 1.089 207
Jumlah Ekuitas 3.807 3.442 1.692
Pendapatan Neto 2.859 1.322 0
Beban Usaha 2.417 1.856 11
Total Laba (Rugi) Komprehensif -1.665 -1.450 8
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h. PT Idea Besar Komunika (“IBK”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

IBK adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. IBK didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 
11 tanggal 15 Nopember 2002, dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta 
pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 
C-03494 HT.01.01.TH.2003 tanggal 18 Februari 2003, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor 
Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dibawah No. 0903/7438626 tanggal 10 Maret 2003 serta 
telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28, tanggal 8 April 2003, 
Tambahan No. 2796 (“Akta Pendirian”).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar IBK telah mengalami pengubahan, yang terakhir dengan Akta No. 71 
tanggal 30 Desember 2009, dibuat oleh Tetty Herawati Soebroto, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya 
sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham IBK atas pengubahan seluruh ketentuan 
Anggaran Dasar IBK untuk disesuaikan dengan UUPT. Pengubahan Anggaran Dasar IBK tersebut telah 
memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13352.AH.01.02.
Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. 
AHU-0019688.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan 
sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.03.1.74.38626 tanggal 5 Maret 2010 pada Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Daerah Tingkat II Jakarta Selatan, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia No. 96 tanggal 30 Nopember 2010, Tambahan No. 41852 (“Akta No. 71/2009”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan IBK adalah berusaha dalam 
bidang Jasa dan Percetakan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh IBK adalah 
bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan acara.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian dan sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta No. 71/2009, struktur 
permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam IBK adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp100.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 4.000 400.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. VIS 1.999 199.900.000 99,950
2. Firmansyah Agus 1 100.000 0,050
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 2.000 200.000.000 100,000
Saham dalam portepel 2.000 200.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 71/2009, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IBK adalah sebagai 
berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris  : Muhammad Riza
 
Direksi
Direktur Utama  : Firmansyah Agus
Direktur   : Paulus Bagus Wira Yudha
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Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
IBK tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011, dan 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Laporan keuangan 
konsolidasian IBK pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & rekan (a member of Crowe Horwath International) dengan 
pendapat wajar  tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 29 Oktober 2012 dan 04 Juni 2012. 
Laporan keuangan konsolidasian IBK tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto dan 
rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 23 April 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 
2012

31 Desember
2011 2010 2009

Jumlah Aset 5.562 5.676 4.724 3.078
Jumlah Liabilitas 1.498 2.540 2.378 1.921
Jumlah Ekuitas 4.063 3.135 2.345 1.157
Pendapatan Neto 2.670 12.616 11.125 6.503
Beban Usaha 1.579 1.819 1.403 804
Total Laba (Rugi) Komprehensif 928 791 1.188 517

i. PT Fasen Creative Quality (“FCQ”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

FCQ adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. FCQ didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta 
No. 9, tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta 
pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 
W7.01557 HT.01.01.TH.2007, tanggal 19 Februari 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan 
sesuai UUWDP dengan TDP 090315042723 di Kantor Pendaftaran Perusahaan DKI Jakarta tanggal 
11 Juni 2007.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar FCQ telah mengalami pengubahan, yang terakhir dengan Akta No. 
13 tanggal 6 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar S.H., sebagai pengganti Yulia, S.H., Notaris 
di Jakarta Selatan yang isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham FCQ atas 
perubahan nilai nominal masing-masing saham FCQ. Pengubahan Anggaran Dasar FCQ tersebut 
diterima dan dicatat Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-20530 tanggal 7 Juni 2012 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0051325.AH.01.09 Tahun 
2012 tanggal 7 Juni 2012 (“Akta No. 13/2012”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar FCQ, maksud dan tujuan FCQ adalah berusaha dalam 
bidang konvensi perjalanan insentif dan pameran.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh FCQ adalah 
bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan pameran dan konvensi.
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 13/2012 jo. Akta No. 21 tanggal 11 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, 
SH., MBA., pengganti dari Yulia SH., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan kepemilikan 
saham dalam FCQ adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 15.000.000 15.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. Seno Adhi Damono 735.000 735.000.000 19,600
2. Faisal Yulianto 551.250 551.250.000 14,700
3. Edwin 551.250 551.250.000 14,700
4. DP 1.912.500 1.912.500.000 51,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 3.750.000 3.750.000.000 100,000
Saham dalam portepel 11.250.000 11.250.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 13/2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi FCQ adalah sebagai 
berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris  : Danny Budiharto
Komisaris  : Edwin

Direksi
Direktur Utama  : Seno Adhi Damono
Direktur   : Andy Wismarsyah
Direktur   : Faisal Yulianto
Direktur   : Pambudi Setyo Prasetyo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan  Konsolidasian 
FCQ tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 dan laporan laba rugi 
komprehensif untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011, dan 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Laporan keuangan 
konsolidasian FCQ pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (a member of Morison International International) dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 1 Nopember 2012 dan  16 Agustus 2012. 
Laporan keuangan konsolidasian FCQ tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (a member 
of Morison International International)  dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya 
tertanggal 08 Agustus 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 
2012

31 Desember
2011 2010 2009

Jumlah Aset 35.320 8.806 7.313 750
Jumlah Liabilitas 18.812 10.301 1.895 817
Jumlah Ekuitas 16.507 15.690 7.313 750
Pendapatan Neto 40.254 136.403 17.671 7.842
Beban Usaha 9.751 5.737 1.703 1.588
Total Laba (Rugi) Komprehensif 817 10.272 1.994 -357
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j. Dyandra Amaradana (“DA”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

DA adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. DA didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta 
Pendirian Perseroan Terbatas DA No.55, tanggal 25 Januari 2013, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris 
di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham  berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-03087.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan sesuai UUPT dengan Nomor. AHU-0005221.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013.

Pada diterbitkannya Prospektus ini, DA belum melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas   
Akta Pendirian Perseroan Terbatas DA No.55, tanggal 25 Januari 2013, dibuat dihadapan Yulia, S.H., 
Notaris di Kota Jakarta Selatan, mengingat DA baru berdiri pada tanggal 28 Januari 2013

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar DA, maksud dan tujuan DA adalah berusaha dalam 
bidang jasa impresariat.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas DA No.55, tanggal 25 Januari 2013, dibuat dihadapan 
Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DA, 
adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 10.000 10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. DP 1.275 1.275.000.000 51,000
2. PT Amaradana Lestari 1.225 1.225.000.000 49,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 2.500 2.500.000.000 100,000
Saham dalam portepel 7.500 7.500.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas DA No.55, tanggal 25 Januari 2013, dibuat dihadapan 
Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DA adalah 
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Danny Budiharto 
Komisaris   : Andy Wismarsyah
 
Direksi
Direktur Utama  : Ery Erlangga
Direktur   : Sri Vista Limbong

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2012

Jumlah Aset -
Jumlah Liabilitas -
Jumlah Ekuitas -
Pendapatan Neto -
Beban Usaha -
Total Laba (Rugi) Komprehensif -
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Pada saat Prospektus ini diterbitkan, DA belum memiliki laporan keuangan karena baru berdiri pada 
tanggal 28 Januari 2013 dan belum beroperasi.

k. PT Goldwin Graha Utama (“GGU”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

GGU adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Kendari. GGU didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta 
No. 7 tanggal 21 April 2010, dibuat di hadapan Sri Irmiati, S.H., Notaris di Kota Bekasi. Akta pendirian 
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
25932.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai 
UUPT dengan No. AHU-0038467.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 (“Akta Pendirian”).

Sejak pendirian sampai dengan pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar GGU tidak 
mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GGU, maksud dan tujuan GGU adalah berusaha 
dalam bidang bidang jasa perhotelan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, GGU belum beroperasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian jo. Akta No. 78 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., 
pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan 
saham dalam GGU adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 8.000 8.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. GMU 1.020 1.020.000.000,00 51,000
2. Johnny Tandiary 780 780.000.000,00   39,000
3. Tan Arli Chandra 200 200.000.000,00 10,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 2.000 2.000.000.000 100,000
Saham dalam portepel 6.000 6.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 78 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari 
Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GGU adalah 
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Lilik Oetama 
Komisaris   : Johnny Tandiary
 
Direksi
Direktur Utama  : Andy Widjanarko 
Direktur   : Tan Arli Chandra
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Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
GGU tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010. Laporan keuangan 
konsolidasian GGU pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. Laporan 
keuangan konsolidasian GGU tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam Catatan 39 
atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 22 
September 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diungkapkan 
oleh Kantor Akuntan Publik  Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.), 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Thalib Daeng Mattemmu  dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 21 Juli 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 2012
31 Desember

2011 2010
Jumlah Aset 1.971 2.000 2000
Jumlah Liabilitas 202 - -
Jumlah Ekuitas 1.769 2.000 2000
Pendapatan Neto - - -
Beban Usaha 231 - -
Total Laba (Rugi) Komprehensif -230 - -

l. PT Graha Satrio Utama (“GTU”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

GTU adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. GTU didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta 
No. 5 tanggal 16 April 2010, dibuat dihadapan Sri Irmiati, S.H., Notaris di Kota Bekasi. Akta pendirian 
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
26028.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai 
UUPT dengan No. AHU-0038665.AH.01.09.Tahun 2010tanggal 21 Mei 2010 (“Akta Pendirian”).

Sejak pendirian sampai dengan pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar GTU tidak 
mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GTU, maksud dan tujuan GTU adalah berusaha dalam 
bidang jasa perhotelan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, GTU belum beroperasi.
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam GTU adalah 
sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 8.000 8.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. GMU 1.200 1.200.000.000 60,000
2. PT Sinar Jaya Utama Mandiri 800 800.000.000 40,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 2.000 2.000.000.000 100,000
Saham dalam portepel 6.000 6.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan AktaNo. 97 tanggal 29 Juni 2012, dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari Yulia, 
S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Irawati Chandra Prameswari
Komisaris   : Lilik Oetama
 
Direksi
Direktur Utama  : Andy Widjanarko
Direktur   : Kusumo Adhi Wardoyo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
GTU tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011,2010 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012  dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. 
Laporan keuangan konsolidasian GTU pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton 
International Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 
Nopember 2012. Laporan keuangan konsolidasian GTU tanggal 31 Desember 2010 dan tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam 
Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana 
diungkapkan oleh Kantor Akuntan Publik  Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton 
International Ltd.), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Thalib Daeng Mattemmu dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 21 Juli 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 2012
31 Desember

2011 2010
Jumlah Aset 1.830 2.152 2.075
Jumlah Liabilitas 110 254 131
Jumlah Ekuitas 1.720 1.898 1.944
Pendapatan Neto - - -
Beban Usaha 185 45 57
Total Laba (Rugi) Komprehensif -178 -45 -57
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m. PT Griya Nusa Kencana (“GNK”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

GNK adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Badung. GNK didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta 
No. 2 tanggal 8 Maret 2010, dibuat dihadapan Sri Irmiati, S.H., Notaris di Kota Bekasi. Akta pendirian 
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
13897.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 
AHU-0020461.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar GNK telah mengalami pengubahan. Pengubahan terakhir Anggaran 
Dasar GNK adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 44 tanggal 12 Desember 2011, dibuat 
di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61824.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 14 Desember 
2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0102636.AH.01.09.
Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 (“Akta No. 44/2011”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GNK, maksud dan tujuan GNK adalah berusaha dalam 
bidang jasa perhotelan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh GNK adalah 
bergerak dalam bidang jasa perhotelan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 44/2011 jo. Akta No. 78, tanggal 16 Desember 2011, dibuat di hadapan Yulia, 
S.H., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam GNK, 
adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 52.000 52.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. GMU 11.700 11.700.000.000 90,000
2. I Made Mandra 1.300 1.300.000.000 10,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 13.000 13.000.000.000 100,000
Saham dalam portepel 39.000 39.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 8 Agustus 2011, dibuat di hadapan Sri Irmiati, S.H., M.Kn., Notaris di 
Kota Bekasi, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GNK adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Lilik Oetama
Komisaris   : Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum
Komisaris  : Budi Yanto Lusli
 
Direksi
Direktur Utama  : Andy Widjanarko
Direktur   : Lo Stefanus
Direktur   : I Made Mandra
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Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
GNK tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Laporan 
keuangan konsolidasian GNK pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International 
Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. 
Laporan keuangan konsolidasian GNK tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam Catatan 
39 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diungkapkan 
oleh Kantor Akuntan Publik  Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.), 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Thalib Daeng Mattemmu dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 20 Juli 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 2012
31 Desember

2011 2010
Jumlah Aset 112.012 38.536 4.977
Jumlah Liabilitas 106.308 26.959 -
Jumlah Ekuitas 5.703 11.577 4.977
Pendapatan Neto 1.892 - -
Beban Usaha 1.779 1.427 34
Total Laba (Rugi) Komprehensif (5.873) (1.399) (23)

n. PT Griya Multi Investama (“GMI”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

GMI adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. GMI didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 
5 tanggal 14 April 2011, dibuat di hadapan Sri Irmiati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi. Akta pendirian 
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
22826.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai 
UUPT dengan No. AHU-0036374.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 (“Akta No. 5/2011”).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar GMI telah mengalami beberapa kali pengubahan, yang terakhir dengan 
Akta No. 39 tanggal 12 Desember 2011, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang 
isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham GMI atas pengubahan nilai nominal 
masing-masing saham GMI dan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor 
GMI. Pengubahan Anggaran Dasar GMI tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61823.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011, telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0102635.AH.01.09.Tahun 2011 
tanggal 14 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan 
TDP No. 09.05.1.55.72844 tanggal 18 April 2012 (“Akta No. 39/2011”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GMI, maksud dan tujuan GMI adalah berusaha dalam 
bidang perhotelan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, GMI belum beroperasi.
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 39/2011 jo. Akta No. 95 tanggal 16 Desember 2011, dibuat di hadapan Yulia, 
S.H., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam GMI 
adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 96.000.000 96.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. GMU 24.050.527 24.050.527.000 99,991
2. GNK 2.236 2.236.000 0,009
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 24.052.763 24.052.763.000 100,000
Saham dalam portepel 71.947.237 71.947.237.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari 
Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GMI adalah 
sebagai berikut

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Lilik Oetama
Komisaris   : Danny Budiharto
 
Direksi
Direktur Utama  : Andy Widjanarko
Direktur   : Lo Stefanus

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
GMI tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 
untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak diaudit), dan 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011. Laporan keuangan konsolidasian GMI 
pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan pada 
tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) dengan pendapat wajar 
tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 2012
31 Desember

2011
Jumlah Aset 23.562 24.318
Jumlah Liabilitas 142 83
Jumlah Ekuitas 23.420 24.234
Pendapatan Neto - -
Beban Usaha 359 324
Total Laba (Rugi) Komprehensif -309 -332

o. PT Grha Mahaatman (“GM”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

GM adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Pekanbaru. GM didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 
26 tanggal 10 Juni 2009, dibuat di hadapan Nusyirwan Koto, S.H., Mkn Notaris di Pekanbaru. Akta 
pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 
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AHU-12179.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan 
sesuai UUWDP dengan TDP No. 04015512910 tanggal 26 Juli 2010.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar GM telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan 
Akta No. 61 tanggal 13 Desember 2011, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang 
isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham GM atas: (i) perubahan nilai nominal 
masing-masing saham dan (ii) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor GM 
sekaligus perubahan ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar GM sehubungan dengan adanya peningkatan 
modal. Pengubahan Anggaran Dasar GM tersebut telah: (i) memperoleh persetujuan Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62387.AH.01.02.Tahun 2011  tanggal 16 Desember 2011 dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0103587.AH.01.09.Tahun 
2011 tanggal 16 Desember 2011 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum 
Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-42054 tanggal 22 Desember 2011 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0105554.AH.01.09.Tahun 2011 
Tanggal 22 Desember 2011 (“Akta No. 61/2011”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GM, maksud dan tujuan GM adalah berusaha dalam 
bidang jasa perhotelan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh GM adalah 
bergerak dalam bidang jasa perhotelan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 61/2011 jo. Akta No. 168 tanggal 27 Desember 2012, dibuat dihadapan Yulia, 
S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GM, adalah 
sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 74.352.000 74.352.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. Randy Zairuddin Idris 3.717.600 3.717.600.000 20,000
2. Renny Andriani 3.717.600 3.717.600.000 20,000
3. GMU 11.152.800 11.152.800.000 60,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 18.588.000 18.588.000.000 100,000
Saham dalam portepel 55.764.000 55.764.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 61/2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DMD adalah sebagai 
berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Renny Andriani
Komisaris   : Danny Budiharto
Komisaris  : Budiarto Linggowijono
 
Direksi
Direktur Utama  : Lilik Oetama
Direktur   : Randy Zairuddin Idris
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Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
GM tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 15 September 
2011, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011. Laporan keuangan 
konsolidasian GM pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. Laporan 
keuangan konsolidasian GM tanggal 31 Desember 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan 
konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diungkapkan oleh Kantor Akuntan Publik  
Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.), telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Herman, Dody, Tanumihardja dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
melalui laporannya tertanggal 15 September 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 2012
31 Desember 31 Desember 

2011 2010
Jumlah Aset 28.569 31.238 30.035
Jumlah Liabilitas 14.027 15.856 26.076
Jumlah Ekuitas 14.542 15.382 3.960
Pendapatan Neto 4.552 5.184 578
Beban Usaha 433 528 942
Total Laba (Rugi) Komprehensif (840) (1.666) (1.372)

p. PT Andalusia Andrawina (“AA”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

AA adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. AA didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 
02 tanggal 21 September 2010, dibuat di hadapan Ibnu Hanny, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian 
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
50667.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai 
UUPT dengan No. AHU-0077996.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengna TDP No. 09.03.1.46.71217, tanggal 12 Juli 2011.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar AA telah mengalami beberapa kali pengubahan, yang terakhir dengan 
Akta No. 83 tanggal 28 Maret 2012, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang 
isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham AA atas peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan modal disetor AA. Pengubahan Anggaran Dasar AA tersebut telah memperoleh 
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16732.AH.01.02.Tahun 2012 
tanggal 30 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-
0027910.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Maret 2012 (“Akta No. 83/2012”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar AA, maksud dan tujuan AA adalah berusaha dalam 
bidang pariwisata.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, AA belum beroperasi.
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 83/2012, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam AA adalah 
sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 32.000 32.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. GMU 4.080 4.080.000.000,00 51,000
2. PT Andalusia Prima Investama 3.920 3.920.000.000,00 49,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 8.000 8.000.000.000,00 100,000
Saham dalam portepel 24.000 24.000.000.000,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 98 tanggal 29 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari 
Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AA adalah 
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Abdullah Makhmud Hendropriyono
Komisaris   : Lilik Oetama 
Komisaris   : Rony Narpatisuta Hendropriyono
 
Direksi
Direktur Utama  : Danny Budiharto 
Direktur   : Diaz Faisal Malik Hendropriyono 

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
AA tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011. Laporan keuangan 
konsolidasian AA pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. Laporan 
keuangan konsolidasian AA tanggal 31 Desember 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan 
konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diungkapkan oleh Kantor Akuntan Publik  
Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.), telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Thalib Daeng Mattemmu dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui 
laporannya tertanggal 20 Juli 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 2012
31 Desember

2011 2010
Jumlah Aset 24.562 1.921 1.000
Jumlah Liabilitas 16.935 921 -
Jumlah Ekuitas 7.627 1.000 1.000
Pendapatan Neto - - -
Beban Usaha 500 - -
Total Laba (Rugi) Komprehensif -373 - -
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q. PT Sima Graha Utama (“SGU”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

SGU adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. SGU didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 
89, tanggal 24 Nopember 2011, dibuat di hadapan Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, TJHE, S.H., Notaris 
di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-59647.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 6 desember 2011, telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No.AHU-0098868.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 Desember 
2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP 09.05.1.77.72446 
di Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 20 Maret 
2012.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar SGU telah mengalami beberapa kali pengubahan, yang terakhir 
dengan Akta No. 22, tanggal 13 Februari 2012, dibuat di hadapan Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, 
TJHE, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham 
SGU atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor SGU. Pengubahan atas Anggaran Dasar SGU 
tersebut telah diterima dan dicatata dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat 
No. AHU-AH.01.10-14955 tanggal 27 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai 
UUPT dengan No. AHU-0037214.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 April 2012 (“Akta No. 22/2012”). 

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SGU, maksud dan tujuan SGU adalah berusaha dalam 
bidang perhotelan, termasuk sarana-sarana penunjangnya.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, SGU belum beroperasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 22/2012 jo. Akta No. 86, tanggal 24 Februari 2012, dibuat dihadapan Fulgensius 
Jimmy Hardjo Lukito, TJHE, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan kepemilikan 
saham dalam SGU adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 100.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. PT Sahari Multi Investama 26.000 26.000.000.000 50,000
2. GMU 26.000 26.000.000.000 50,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 52.000 52.000.000.000 100,000
Saham dalam portepel 48.000 48.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 89, tanggal 28 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar S.H., notaris pengganti 
dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SGU adalah 
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Robbyanto Budiman
 
Direksi
Direktur Utama : Andy Widjanarko
Direktur  : Taufik Aulia
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Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
SGU tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 
untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak diaudit), dan 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011. Laporan keuangan konsolidasian SGU 
pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan pada 
tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) dengan pendapat wajar 
tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 2012
31 Desember

2011
Jumlah Aset 51.640 39.894
Jumlah Liabilitas 226 3
Jumlah Ekuitas 51.414 39.892
Pendapatan Neto - -
Beban Usaha 501 -
Total Laba (Rugi) Komprehensif (477) -

r. PT Graha Bersama Utama (“GBU”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

GBU adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. GBU didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta 
No. 4, tanggal 3 Desember 2010, dibuat di hadapan Sri Irmiati, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi. Akta 
pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 
AHU-02139.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 14 Januari 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
sesuai UUPT dengan No. AHU-0003565.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.68.70054 di Kantor 
Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 7 September 2011 
(“Akta Pendirian”).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar GBU telah mengalami beberapa kali pengubahan, yang terakhir 
dengan Akta No. 67 tanggal 22 Maret 2012, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, 
yang isinya sehubungan dengan: persetujuan pemegang saham GBU atas (i) konversi hutang GBU 
kepada para pemegang saham GBU sejumlah Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta Rupiah) 
menjadi 6.300 (enam ribu tiga ratus) saham dalam GBU dan (ii) peningkatan modal dasar, modal 
ditempatkan dan modal disetor GBU yang seluruhnya berasal dari konversi hutang para pemegang 
saham. Pengubahan Anggaran Dasar GBU tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15893.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0026504.AH.01.09.Tahun 2012 
tanggal 27 Maret 2012 (“Akta No. 67/2012”). 

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GBU, maksud dan tujuan GBU adalah berusaha dalam 
bidang jasa perhotelan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh GBU adalah 
bergerak dalam bidang jasa perhotelan.
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 67/2012 jo. Akta No. 110 tanggal 30 Maret 2012, dibuat di hadapan Yulia, S.H., 
Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam GBU adalah 
sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 45.000 45.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. DP 113 113.000.000 1,000
2. GMU 11.187 11.187.000.000 99,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 11.300 11.300.000.000 100,000
Saham dalam portepel 33.700 33.700.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GBU adalah sebagai 
berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Lilik Oetama
Komisaris  : Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum
 
Direksi
Direktur Utama : Danny Budiharto
Direktur  : Andy Widjanarko
Direktur  : Ery Erlangga

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
GBU tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 (tidak diaudit). Laporan 
keuangan konsolidasian GBU pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 2012
31 Desember

2011 2010
Jumlah Aset 13.489 10.120 5.000
Jumlah Liabilitas 1.433 5.175 -
Jumlah Ekuitas 12.055 4.945 5.000
Pendapatan Neto - - -
Beban Usaha 279 19 -
Total Laba (Rugi) Komprehensif -810 -55 -

s. PT Graha Amaradana Benoa (“GAB”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

GAB adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. GAB didirikan menurut dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 
8 tanggal 13 November 2012, dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta 
Pusat. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat 
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Keputusan No. AHU-62430.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 6 Desember 2012 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0105777.AH.01.09 tanggal 6 Desember 2012 
(“Akta Pendirian”).

Sejak pendirian sampai dengan pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar GAB tidak 
mengalami perubahan. 

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GAB, maksud dan tujuan GAB adalah berusaha dalam 
bidang perhotelan. 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam GAB adalah 
sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp100.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 200.000 20.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. GBU 70.000 7.000.000.000 70,000
2. PT Amaradana Lestari 30.000 3.000.000.000 30,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 100.000 10.000.000.000 100,000
Saham dalam portepel 100.000 10.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GAB adalah sebagai 
berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris  : Danny Budiharto
 
Direksi
Direktur : Andy Widjanarko

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2012

Jumlah Aset -
Jumlah Liabilitas -
Jumlah Ekuitas -
Pendapatan Neto -
Beban Usaha -
Total Laba (Rugi) Komprehensif -

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, GAB belum memiliki laporan keuangan karena baru berdiri pada 
tanggal 13 November 2012 dan belum beroperasi.

t. PT Makassar International Expo (“MAIE”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

MAIE adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Makassar. MAIE didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan 
Akta No.3 tanggal 23 September 2011, dibuat dihadapan Dwie Ponny Sulistiyan, S.H., M.Kn., Notaris 
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di Kabupaten Cianjur. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50441.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011, telah 
didaftarkan dalam dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0083628.AH.01.09.Tahun 
2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP di bawah 
No. 503/0306/TDPPT-B/01/KPAP di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan kota Makassar tanggal 24 
Oktober 2011.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar MAIE telah mengalami beberapa kali pengubahan, yang terakhir 
dengan Akta No.106 tanggal 30 Maret 2012, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, 
yang isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham MAIE atas penurunan modal 
dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MAIE. Pengubahan Anggaran Dasar MAIE tersebut telah 
memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32854.AH.01.02.Tahun 
2012 tanggal 15 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. 
AHU-0054821.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 15 Juni 2012 (“Akta No. 106/2012”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MAIE, maksud dan tujuan MAIE adalah berusaha 
dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa dan pengangkutan darat.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh MAIE adalah 
bergerak dalam bidang kepemilikan dan operasional pusat konvensi dan pameran.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 106/2012, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam MAIE 
adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 40.000 40.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. NDI 5.100 5.100.000.000 51,000
2. PT Goldwin Megah Asia 3.900 3.900.000.000,00 39,000
3. Andy Widjanarko 500 500.000.000 5,000
4. Tan Arli Chandra 500 500.000.000 5,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 10.000 10.000.000.000 100,000
Saham dalam portepel 30.000 30.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 74 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari 
Yulia S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan direksi MAIE adalah 
sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Lilik Oetama
Komisaris  : Johnny Tandiary 
 
Direksi
Direktur Utama : Danny Budiharto 
Direktur  : Lo Stefanus
Direktur  : Andy Widjarnako



139

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
MAIE tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 
untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 23 September 2011. Laporan 
keuangan konsolidasian MAIE pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012 dan 28 
Mei 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 2012
31 Desember

2011
Jumlah Aset 59.130 56.047
Jumlah Liabilitas 49.385 46.463
Jumlah Ekuitas 9.745 9.584
Pendapatan Neto - -
Beban Usaha 40 217
Total Laba (Rugi) Komprehensif 39 216

u. PT Samudra Dyan Praga (“SDP”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

SDP” adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Timur. SDP didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan 
Akta No. 15 tanggal 7 Januari 2005, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 36 tanggal 31 Maret 
2005, keduanya dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta pendirian tersebut 
telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-0343 HT.01.01.
TH.2006 tanggal 3 Februari 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan 
TDP No. 09.04.1.51.22751 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur di bawah No. 465/
BH 09-04/IV/07 TGL.05-04-07 tanggal 5 April 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia No. 27, tanggal 1 April 2008, Tambahan No. 3838.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar SDP telah mengalami beberapa kali pengubahan, yang terakhir 
dengan Akta No. 41 tanggal 12 Desember 2011, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan 
yang isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham SDP atas peningkatan modal 
dasar, modal ditempatkan dan modal disetor SDP. Pengubahan Anggaran Dasar SDP tersebut telah 
memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61498.AH.01.02.Tahun 
2011 tanggal 13 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan 
No. AHU-0102086.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 (“Akta No. 41/2011”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SDP, maksud dan tujuan SDP adalah berusaha dalam 
bidang perdagangan umum, perindustrian, permborongan pekerjaan (kontraktor) pertambangan, 
pertanian, pengangkutan umum, percetakan, perbaikan dan perawatan gedung, penyediaan makanan 
dan minuman (catering), jasa konvensi, perjalanan Insentif dan pameran kepariwisataan, jasa konstruksi 
dan jasa lainnya (kecuali jasa bidang hukum dan pajak).

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh SDP adalah 
bergerak dalam bidang jasa penunjang pameran dan acara.
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 41/2011 jo. Akta No. 76 tanggal 16 Desember 2011, dibuat di hadapan Yulia, 
S.H., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam SDP 
adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp1.000.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 33.000 33.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. DGU 4.562 4.562.000.000 54,997
2. PT Samudra Nirapraga 3.733 3.733.000.000 45,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 8.295 8.295.000.000 100,000
Saham dalam portepel 24.705 24.705.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 99 tanggal 29 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari 
Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SDP adalah 
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Teuku Yuri Maemunsyah
Komisaris  : Soehoed Kosasih
 
Direksi
Direktur Utama : Teuku Harimansjah Zagloel
Direktur  : Suwandi Karnata Sunata
Direktur  : Deny Yunus

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
SDP tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak 
diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Laporan 
keuangan konsolidasian SDP pada tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 
September 2012 dan pada tanggal serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International 
Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012. 
Laporan keuangan konsolidasian SDP tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali seperti yang diungkapkan dalam Catatan 
39 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 22 
September 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana diungkapkan 
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.), 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 15 September 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 30 September 
2012

31 Desember
2011 2010 2009

Jumlah Aset 57.010 35.358 25.834 20.490
Jumlah Liabilitas 43.469 25.128 17.296 10.045
Jumlah Ekuitas 13.541 10.230 8.538 10.445
Pendapatan Neto 77.358 67.024 38.372 34.876
Beban Usaha 13.311 16.060 12.765 13.992
Total Laba (Rugi) Komprehensif 1.840 1.692 -906 757
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v. PT Sinar Dyandra Abadi (“SDA”)

Pendirian dan Riwayat Singkat

SDA adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. SDA didirikan menurut 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta 
No. 90 tanggal 28 Juni 2012, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian 
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
37238.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 Juli 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai 
UUPT dengan No. AHU-0062348.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam 
Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.46.7396 tanggal 17 Juli 2012 di 
Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar SDA telah mengalami beberapa kali pengubahan, yang terakhir 
dengan Akta No. 72 tanggal 26 Juli 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti dari Yulia, 
S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham 
SDA atas: (i) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor SDA, sekaligus mengubah 
ketentuan Pasal 4 anggaran dasar SDA terkait dengan adanya peningkatan modal dan (ii) perubahan 
ketentuan pasal 12 anggaran dasar SDA terkait dengan tugas dan wewenang direksi. Pengubahan 
Anggaran Dasar SDA tersebut telah (a) memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan 
No. AHU-45003.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0075857.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 dan (b) diterima dan 
dicatat dalam database  Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-33063 
tanggal 10 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. 
AHU-0081176.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 September 2012 (“Akta No. 72/2012”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SDA, maksud dan tujuan SDA adalah berusaha dalam 
bidang jasa dan perdagangan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh SDA adalah 
bergerak dalam bidang jasa penunjang pameran dan acara

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 72/2012, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam SDA 
adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham
Nilai Nominal per saham Rp500.000

%
Saham Nilai (Rp)

Modal Dasar 80.000 40.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. DGU 15.000 7.500.000.000 7
2. Indra Wibowo 3.000 1.500.000.000 1
3. Muhammad Riza 1.000 500.000.000 5
4. Rivelino Vivekananda 1.000 500.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 20.000 10.000.000.000 100,000
Saham dalam portepel 60.000 30.000.000.000
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Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 72/2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SDA adalah sebagai 
berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Soehoed Kosasih
Komisaris  : Muhammad Riza
 
Direksi
Direktur Utama : Danny Budiharto
Direktur  : Indra Wibowo
Direktur  : Bambang Setiawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 
SDA tanggal 30 September 2012 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Laporan keuangan konsolidasian SDA pada 
tanggal dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian melalui laporannya tertanggal 30 Nopember 2012.

                                                                                   (dalam jutaan Rupiah)
Uraian 30 September 2012

Jumlah Aset 10.116
Jumlah Liabilitas 132
Jumlah Ekuitas 9.984
Pendapatan Neto 72
Beban Usaha 47
Total Laba (Rugi) Komprehensif -15
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Berikut ini perusahaan-perusahaan dalam satu kelompok usaha yang sama dengan Perseroan:

No. Nama Kegiatan Usaha Hubungan dengan Perseroan
1 PT Barata Rama dan entitas anak Investasi Kesamaan pemegang saham
2 PT Ojong Kencana Investasi Kesamaan pengendali
3 PT Kompas Media Nusantara dan entitas anak Penerbitan surat kabar Kesamaan pemegang saham 

dan pengendali
4 PT Gramedia dan entitas anak Percetakan Kesamaan pemegang saham 

dan pengendali

11. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Perseroan melakukan beberapa perjanjian material dengan pihak afiliasi antara lain untuk mendukung 
kegiatan operasional Perseroan dan menambah modal kerja. Perjanjian dengan pihak afiliasi dilakukan 
dengan syarat dan kondisi yang wajar seperti apabila dilakukan dengan pihak ketiga (arm’s length 
basis).

Pihak Hubungan Sifat Saldo Akun/Transaksi
Saldo per tanggal  

31 Desember 2012 (dalam 
Rupiah)

PT Gramedia Expo Surabaya Manajemen kunci yang 
sama

- Piutang dari pihak-pihak  berelasi 11.672.677.659

- Utang usaha 8.318.174
Andy Widjanarko Pihak afiliasi - Piutang dari pihak-pihak berelasi 10.000.000

- Utang kepada pihak-pihak berelasi 1.300.000.000
Budi Yanto Lusli Pihak afiliasi Utang kepada pihak-pihak berelasi 4.514.843.853
Danny Budiharto Manajemen kunci - Piutang dari pihak-pihak berelasi 952.981.420

- Utang kepada pihak-pihak berelasi 1.452.735.257
- Laba pelepasan penyertaan 

investasi
4.110.000.000

Ery Erlangga Manajemen kunci Piutang dari pihak-pihak berelasi 117.500.000
Jakob Oetama Manajemen kunci Utang kepada pihak-pihak berelasi 2.405.497126
PT Gramedia Asri Media Perusahaan afiliasi - Pendapatan 84.472.361

- Piutang usaha 64.856.700
PT Archipelago Sapta Pesona Entitas asosiasi Piutang dari pihak-pihak berelasi 23.112.000
PT Indonesia Computer 
Square

Entitas asosiasi - Piutang dari pihak-pihak berelasi 3.141.500.000

- Utang usaha 154.458.993
PT Anugrah Sapta Pesona Entitas asosiasi - Piutang dari pihak-pihak berelasi 4.900.000

- Pendapatan 45.000.000
Rina R.A.H.R. Maksum Manajemen kunci Utang kepada pihak-pihak berelasi 1.202.735.257
Mariani Pihak afiliasi Utang kepada pihak-pihak berelasi 150.000.000
Mariati Pihak afiliasi Utang kepada pihak-pihak berelasi 150.000.000
Lilik Oetama Manajemen kunci Utang kepada pihak-pihak berelasi 200.000.000
KSO Wedding Festival Kerjasama operasi - Pendapatan 836.563.669

- Piutang usaha 836.563.669
PT Graha Santika Dyandra Perusahaan asosiasi - Piutang dari pihak-pihak berelasi 18.900.000

- Utang usaha 336.774.378
PT Dapur Pacu Indonesia Perusahaan afilasi Piutang dari pihak-pihak berelasi 1.212.140.681

Utang usaha 51.420.700
PT Gramedia Pihak afiliasi Utang usaha 134.725.029
Kompas Gramedia Perusahaan afiliasi Utang usaha 205.992.517
CIP Entitas Anak Piutang dari pihak-pihak berelasi 11.112.532.104
PT Cipta Bangun Mitra 
Sejahtera

Perusahaan afiliasi Laba pelepasan penyertaan investasi 886.785.489

PT Graha Utama DevelopmentEntitas asosiasi Piutang dari pihak-pihak berelasi 309.948.000
PT Graha Utama Investama Piutang dari pihak-pihak berelasi 18.500.000
GWS Perusahaan afiliasi - Utang kepada pihak-pihak berelasi 672.533.483
 Entitas Anak - Utang kepada pihak-pihak berelasi 310.675.392

Laba pelepasan penyertaan investasi 54.309.000.000
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Pihak Hubungan Sifat Saldo Akun/Transaksi
Saldo per tanggal  

31 Desember 2012 (dalam 
Rupiah)

PT Gramedia Media 
Nusantara

Perusahaan afiliasi Utang kepada pihak-pihak berelasi 1.917.638.028

GM Entitas Anak - Piutang dari pihak-pihak berelasi 638.428.728
PT Kompas Media Nusantara Perusahaan afiliasi - Utang usaha 368.666.300

- Pendapatan 103.925.615
Pembelian 20.279.712.998

MIE Entitas Anak Piutang dari pihak-pihak berelasi 21.794.992.000
PT Mondial Investama 
Indonesia

Perusahaan afiliasi Utang kepada pihak-pihak berelasi 602.093.353

PT Teletransmedia Perusahaan afiliasi Utang kepada pihak-pihak berelasi 1.023.819.358
PT Visi Lintas Film Perusahaan afiliasi Piutang kepada pihak-pihak berelasi 3.016.065.000
Lo Stefanus Pihak afiliasi Utang kepada pihak-pihak berelasi 3.000.000.000
AIM Entitas Anak Beban jasa pengelolaan hotel 742.003.016

No Perjanjian Para Pihak Keterangan Kemungkinan 
Perpanjangan

Perjanjian Bantuan Manajemen
1. Perjanjian Kerjasama 

Bantuan Manajemen 
No. 002/DMI/I/2013 
tanggal 2 Januari 
2013, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”)

- Perseroan, 
sebagai 
pemberi 
bantuan 
manajemen; 
dan

- NDI, sebagai 
penerima 
bantuan 
manajemen

Perseroan memberikan kepada NDI bantuan 
manajemen terkait pelaksanaan bisnis NDI dan NDI 
wajib untuk membayar biaya atas bantuan manajemen 
tersebut.
Perjanjian berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai 
dengan tanggal 3 Januari 2014.
Berdasarkan Perjanjian, NDI wajib untuk membayar 
biaya kepada Perseroan sebesar Rp150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta Rupiah) per bulan (sudah 
termasuk pajak).
Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan 
apabila terdapat perselisihan terkait dengan Perjanjian, 
akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah 
oleh para pihak, namun apabila musyawarah tersebut 
tidak mencapai mufakat, para pihak sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia.

Dapat diperpanjang 
b e r d a s a r k a n 
kesepakatan para 
pihak.

2. Perjanjian Kerjasama 
Bantuan Manajemen 
No. 002/DGU/I/2012 
tertanggal 3 Januari 
2012, sebagaimana 
diubah berdasarkan 
Addendum Perjanjian 
Bantuan Manajemen 
No. 002-I/ADD-
DMI/I/2012 tanggal 
2 Januari 2013, 
keduanya dibuat di 
bawah tangan  dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”)

- Perseroan, 
sebagai 
pemberi 
bantuan 
manajemen; 
dan

- DGU, sebagai 
penerima 
bantuan 
manajemen

Perseroan memberikan kepada DGU bantuan 
manajemen dalam pengelolaan perusahaan dan DGU 
wajib untuk membayar biaya atas bantuan manajemen 
tersebut.

Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2013.

Berdasarkan Perjanjian, DGU wajib untuk membayar 
biaya kepada Perseroan sebesar Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan.

Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
danapabila terdapat perselisihan terkait dengan 
Perjanjian, akan diselesaikan terlebih dahulu secara 
musyawarah oleh para pihak, namun apabila 
musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, para 
pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan 
tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Saldo pada 31 Desember 2012 adalah sebesar 
Rp3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah)

Dapat diperpanjang  
b e r d a s a r k a n 
kesepakatan para 
pihak.
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No Perjanjian Para Pihak Keterangan Kemungkinan 
Perpanjangan

3. Perjanjian Kerjasama 
Bantuan Manajemen 
No. 006/DMI/I/2012 
tanggal 3 Januari 
2012, yang terakhir 
diubah berdasarkan 
Addendum Perjanjian 
Bantuan Manajemen 
No. 006-I/ADD-
DMI/I/2012 tanggal 
12 Januari 2013, 
keduanya dibuat 
dibawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- Perseroan, 
sebagai 
pemberi 
bantuan 
manajemen; 
dan

- DP, sebagai 
penerima 
bantuan 
manajemen

DP menunjuk Perseroan untuk memberikan bantuan 
manajemen terkait dengan bisnis DP.

Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2013.

Berdasarkan Perjanjian, DP wajib untuk membayar 
biaya kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar Rupiah) per bulan. Selanjutnya, 
Perseroan sebagai pemberi bantuan manajemen 
bertanggungjawab untuk menunjuk 1 (satu) atau lebih 
karyawannya sesuai dengan sumber daya manusia 
yang diperlukan oleh DP.

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan Perjanjian, 
bila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah 
untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo piutang pihak berelasi per 31 Desember 2012 
adalah sebesar Rp12.450.000.000 (dua belas miliar 
empat ratus lima puluh juta Rupiah)

Tidak diatur.

4. Perjanjian Kerjasama 
Bantuan Manajemen 
No. 008/DMI/I/2012 
tanggal 3 Januari 
2012, sebagaimana 
diubah berdasarkan 
Addendum Perjanjian 
Bantuan Manajemen 
No. 008-I/ADD-
DMI/I/2012 tanggal 
2 Januari 2013, 
keduanya dibuat 
dibawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- Perseroan, 
sebagai 
pemberi 
bantuan 
manajemen; 
dan

- GMU, sebagai 
penerima 
bantuan 
manajemen

Perseroan memberikan kepada GMU bantuan 
manajemen dalam pengelolaan perusahaan dan GMU 
wajib untuk membayar biaya atas bantuan manajemen 
tersebut.

Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 
2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Berdasarkan Perjanjian, GMU wajib untuk membayar 
biaya kepada Perseroan sebesar Rp100.000.000,00 
(seratus juta Rupiah) per bulan.

Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
danapabila terdapat perselisihan terkait dengan 
Perjanjian, akan diselesaikan terlebih dahulu secara 
musyawarah oleh para pihak, namun apabila 
musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, para 
pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan 
tersebut melalui BANI.

Saldo Piutang pihak berelasi per 31 Desember 2012 
adalah sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta 
Rupiah)

Dapat diperpanjang  
b e r d a s a r k a n 
kesepakatan para 
pihak.

5. P e r j a n j i a n 
Kerjasama Bantuan 
Manajemen No. 003/
DP/V/2012 tanggal 
1 Mei 2012, dibuat 
dibawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- DP, sebagai 
pemberi 
bantuan 
manajemen; 
dan

- DMT, sebagai 
penerima 
bantuan 
manajemen

DMT menunjuk DP untuk memberikan bantuan 
manajemen terkait dengan bisnis DMT.

Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai 
dengan tanggal 1 April 2013.

Berdasarkan Perjanjian, DP wajib untuk membayar 
biaya kepada Perseroan sebesar Rp25.000.000.000,00 
(dua puluh lima miliar Rupiah) per bulan. 

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan Perjanjian, 
bila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah 
untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui BANI.

Tidak diatur.
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No Perjanjian Para Pihak Keterangan Kemungkinan 
Perpanjangan

6. P e r j a n j i a n 
Kerjasama Bantuan 
Manajemen No. 014/
DGU/V/2012 tanggal 
1 Juni 2012, dibuat 
dibawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- DGU, sebagai 
pemberi 
bantuan 
manajemen; 
dan

- SDP, sebagai 
penerima 
bantuan 
manajemen

DGU memberikan kepada SDP bantuan manajemen 
dalam pengelolaan perusahaan dan SDP wajib untuk 
membayar biaya atas bantuan manajemen tersebut.

Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai 
dengan tanggal 31 Mei 2013.

Berdasarkan Perjanjian, SDP wajib untuk membayar 
biaya kepada DGU sebesar Rp100.000.000,00 
(seratus juta Rupiah) per bulan.

Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
danapabila terdapat perselisihan terkait dengan 
Perjanjian, akan diselesaikan terlebih dahulu secara 
musyawarah oleh para pihak, namun apabila 
musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, para 
pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan 
tersebut melalui BANI.

Dapat diperpanjang  
b e r d a s a r k a n 
kesepakatan para 
pihak.

7. Perjanjian Kerjasama 
Bantuan Construction 
Fee No. PKS.013/
P E R J / G M U / - N D I /
MNJ/I /2012-I-ADD 
tanggal 2 Januari 
2013 (“Perjanjian”).

- GMU, sebagai 
pemberi 
bantuan 
contruction; 
dan

- NDI, sebagai 
penerima 
bantuan 
construction

NDI menunjuk GMU untuk memberikan jasa bantuan 
construction terkait untuk bidang technical dan 
operating project pelaksanaan bisnis NDI.

Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 
2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Berdasarkan Perjanjian, NDI wajib untuk membayar 
biaya jasa kepada GMU sebesar Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan.

Segala permasalahan yang muncul sehubungan 
dengan Perjanjian akan diselesaikan melalui 
musyawarah mufakat, dan jika tidak tercapai 
kesepakatan akan diselesaikan melalui BANI.

Saldo piutang pihak berelasi per 31 Desember 2012 
adalah sebesar Rp2.250.000.000 (Dua miliar dua ratus 
lima puluh juta Rupiah).

Dapat diperpanjang 
b e r d a s a r k a n 
kesepakatan para 
pihak

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan
8. Perjanjian Kerjasama 

P e n g e l o l a a n 
tertanggal 1 Mei 
2010, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- DP, sebagai 
pemegang 
hak atas 
pemanfaatan 
dan 
penggunaan 
lahan seluas 
5.871,98 m2 
(lima ribu 
delapan ratus 
tujuh puluh 
satu koma 
sembilan 
delapan meter 
persegi) pada 
Gedung Ratu 
Plaza, Jl. Jend. 
Sudirman Kav. 
9, Jakarta 
Selatan 
(“Lahan”), 
yang diperoleh 
dari pemilik/
pengelola 
Gedung Ratu 
Plaza yakni PT 
Ratu Sayang 
Intenational

DP bermaksud untuk mengajak DGU melaksanakan 
pekerjaan sebagai pengelola Lahan dimana DGU akan 
bertanggung jawab dalam pengelolaan Lahan.

Perjanjian berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung 
sejak tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan 30 April 2015 
atau selama-lamanya sampai dengan jangka waktu 
Tenancy Agreementantara DP dan PT Ratu Sayang 
International, yaitu sampai dengan 30 April 2015.

Berdasarkan Perjanjian, DGU berkewajiban antara 
lain untuk: (i) melakukan kontrol terhadap pengelolaan 
Lahan, (ii) bertanggungjawab untuk melakukan 
pengaturan pemakaian listrik dan air di Lahan, (iii) 
melaksanakan penyelenggaraan hukum dan keamanan 
dan keselamatan penghuni atau penyewa maupun tamu 
lainnya di daerah Lahan dan (iv) bertanggungjawab 
melaksanakan penyelenggaraan administrasi yang 
berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Lahan.

Selama jangka waktu Perjanjian, DGU tidak boleh 
mengalihkan semua atau sebagian dari Lahan, baik 
dengan cara meminjamkan, membagi atau dengan cara 
lain dengan seseorang atau orang-orang yang bukan 
pihak pada Perjanjian, tanpa memerdulikan apakah 
pengalihan dimaksud diberikan untuk penggunaan atau 
kepemilikan tersebut; dan DGU tidak diperkenankan 
menyerahkan pelaksanaan baik sebagian atau seluruh 
pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak 

Dapat diperpanjang  
b e r d a s a r k a n 
kesepakatan para 
pihak.
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 berdasarkan 
Tenancy 
Agreement 
antara DP 
dan PT Ratu 
Sayang 
Intenational; 
dan

- DGU, sebagai 
pihak yang ikut 
serta dalam 
melakukan 
kerjasama

ketiga.

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan Perjanjian, 
bila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah 
untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui BANI.

Perjanjian Pengelolaan dan Penyerahan Bangunan
9. Perjanjian Kerjasama 

P e m b a n g u n a n , 
P e n g e l o l a a n 
dan Penyerahan 
Gramedia Expo 
Surabaya tanggal 
27 Februari 2007 
s e b a g a i m a n a 
telah dialihkan 
oleh DP kepada 
NDI berdasarkan 
P e n g a l i h a n 
Perjanjian Kerjasama 
P e m b a n g u n a n , 
P e n g e l o l a a n 
dan Penyerahan 
Gramedia Expo 
Surabaya  No.001/
BOT/Gramex-Srby/
XII/2011, tanggal 
19 Desember 2011 
(“Perjanjian”).

- PT Gramedia 
(“Gramedia”);

- PT Gramedia 
Asri Media 
(“GAM”); 

- DP; dan
- NDI.

NDI bertanggungjawab untuk membangun suatu 
Gedung Serba Guna berikut fasilitasnya di atas 
sebidang tanah seluas kurang lebih 10.552 m2 yang 
meliputi Toko Buku, Ruang Serba Guna untuk kegiatan 
pameran, seni, budaya, dan kegiatan lainnya.

DNI wajib menyerahkan bagian bangunan 
yang difungsikan sebagai Toko Buku kepada 
Gramediasetelah kegiatan pembangunan Gedung 
Serba Guna tersebut selesai, dan untuk bagian 
bangunan lainnya NDI berhak untuk mengelola, 
menggunakan, dan memanfaatkannya untuk kegiatan 
pameran, seni, budaya dan kegiatan lainnya yang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undanganselama jangka waktu 17 (tujuh belas) tahun 
sampai dengan tanggal 27 Februari 2024, dimana 
setelah jangka waktu tersebut berakhir NDI wajib 
menyerahkan kembali tanah dan bangunan Gedung 
Serba Guna beserta segala sesuatu yang terletak dan 
tertanam di atasnya kepada Gramedia.

Berdasarkan Perjanjian, NDI memiliki kewajiban antara 
lain: (i) menyerahkan Toko Buku seluas kurang lebih 
3.500 m2 kepada Gramedia untuk selanjutnya dipakai 
atau digunakan oleh Gramedia dalam waktu 21 hari 
kalender setelah pekerjaan pembangunan toko buku 
sudah benar-benar selesai dan (ii) menerbitkan Barita 
Acara Serah Terima Akhir Bangunan Toko Buku setelah 
masa pemeliharaan berakhir.

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam 
pelaksanaan Perjanjianini, maka para pihak sepakat 
untuk mengadakan musyawarah guna menyelesaikan 
perbedaan pendapat tersebut dan apabila 
penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam 
waktu 90 hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan 
musyawarah untuk pertama kalinya, maka para pihak 
akan menyelesaikannya melalui BANI. 

Dapat diperpanjang 
untuk jangka 
waktu 17 tahun 
b e r d a s a r k a n 
kesepakatan para 
pihak.

10. Perjanjian Kerjasama 
P e m b a n g u n a n , 
Pengelolaan dan 
Penyerahan Hotel 
Amaris Panglima 
Polim tanggal 7 
April 2011, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- GMU, sebagai 
pihak yang 
melakukan 
pembangunan; 
dan

- Dorotea 
Mariati Oetama 
(“Mariati”), 
sebagai pemilik 
bidang tanah

Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam 
bentuk “Kerjasama Bangun, Guna dan Serah” Hotel 
Amaris Panglima Polim di atas lahan yang dimiliki 
oleh Mariati dimana setelah berakhirnya jangka waktu 
Perjanjian, Hotel Amaris Panglima Polim tersebut akan 
diserahkan oleh GMU kepada Mariati. 

Perjanjian berlaku ditandatanganinya Perjanjian ini 
dan akan berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu 
pengelolaan yaitu 25 tahun sejak mulai dioperasikan/ 
dikelolanya Hotel Amaris Panglima Polim berikut 
dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Perjanjian ini mengandung klausul kerahasiaan.

Tidak diatur.
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Perjanjian Sewa dan/atau Pinjam Pakai Ruangan
11. Perjanjian Pinjam 

Pakai Ruangan No. 
005/DP-SR/IV/2012 
tanggal 3 Desember 
2012, dibuat di bawah 
tangan (“Perjanjian”).

- DP, sebagai 
pihak yang 
menyewakan; 
dan

- Perseroan, 
sebagai 
pihak yang 
menyewa.

DP meminjam-pakaikan kepada Perseroan ruangan 
kantor seluas kurang lebih 60m2 (enam puluh meter 
persegi) yang terletak di Gedung The City Tower, 
Lantai 7, Jl. M.H., Thamrin No. 81, Jakarta (“Ruangan 
Kantor”) untuk digunakan sebagai kantor Perseroan.

Jangka waktu Perjanjian adalah 1 (satu) tahun 
sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan 30 
Nopember 2013.

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan berkewajiban untuk 
memelihara Ruangan Kantor dengan sebaik-baiknya 
atas biaya Perseroan dan menyerahkan Ruangan 
Kantor setelah Perjanjian ini berakhir kepada DP.

Perseroan tidak diperkenankan atau dilarang untuk 
mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara 
apapun, baik sebagaian atau seluruh Ruangan Kantor 
kepada pihak lain. 

Dalam hal terjadi sengketa sehubungan dengan 
Perjanjian, bila tidak dapat diselesaikan melalui 
musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan 
melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dapat diperpanjang 
b e r d a s a r k a n 
kesepakatan para 
pihak.

12. Perjanjian Pinjam 
Pakai (Ruangan) No. 
001/DP-SR/I /2012 
tanggal 3 Januari 
2012, sebagaimana 
diubah berdasarkan 
Perjanjian Pinjam 
Pakai (Ruangan) 
No. 001-I/ADD-DP-
SR/I/2012 tanggal 
2 Januari 2013, 
keduanya dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- DP, sebagai 
pihak yang 
menyewakan; 
dan

- Perseroan, 
sebagai pihak 
yang menyewa

DP menyewakan kepada Perseroan sebidang tanah 
dan bangunan seluas 416m2 (empat ratus enam belas 
meter persegi) yang terletak di Jalan Johar No. 9 
Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng Jakarta 
Pusat (“Obyek Sewa”).

Jangka waktu Perjanjian adalah 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan 
31 Desember 2013.

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan berkewajiban untuk 
memelihara Obyek Sewa dan menggunakan Obyek 
Sewa sesuai peruntukannya, yaitu kantor Perseroan. 
Selanjutnya, Perseroan dilarang mengalihkan Obyek 
Sewa kepada pihak lain baik seluruhnya maupun 
sebagian.

Dalam hal terjadi sengketa sehubungan dengan 
Perjanjian, bila tidak dapat diselesaikan melalui 
musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan 
melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dapat diperpanjang 
b e r d a s a r k a n 
kesepakatan para 
pihak.

13. Perjanjian No. 01/
Dyandra-Radyatama/
VI/2010 tertanggal 
7 Juni 2010, yang 
terakhir kali diubah 
b e r d a s a r k a n 
Addendum Surat 
Perjanjian Sewa 
Menyewa Ruangan 
dan Fasilitas Kantor 
No. 01/II/Dyandra-
Radyatama/VI/2010 
tanggal 3 Desember 
2011, seluruhnya 
dibuat di bawah 
tangan (“Perjanjian”).

- DP, sebagai 
pihak yang 
menyewakan; 
dan

- KDU, sebagai 
pihak yang 
menyewa

DP menyewakan kepada KDU bangunan berikut 
fasilitas kantor beralamat di Jalan Kemiri No, 2, 
Menteng, Jakarta (“Obyek Sewa”).

Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai 
dengan 31 Desember 2013.

KDU berkewajiban untuk membayar uang sewa 
sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta 
Rupiah) untuk per tahun.

KDU dilarang untuk mengalihakan atau mneywakan 
kembali bangunan sewa kepada pihak ketiga.

Dalam hal terjadi sengketa sehubungan dengan 
Perjanjian, bila tidak dapat diselesaikan melalui 
musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan 
melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo per 31 Desember 2012 adalah sebesar 
Rp202.400.000.000 (dua ratus dua miliar empat ratus 
juta Rupiah).

Dapat diperpanjang 
b e r d a s a r k a n 
kesepakatan para 
pihak.
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14. Perjanjian Sewa 
Menyewa Ruangan 
dan Fasilitas Kantor 
No. 001/I/SW/2013 
tertanggal 7 Januari 
2013, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- DP, sebagai 
pihak yang 
menyewakan; 
dan

- NDI, sebagai 
pihak yang 
menyewa.

DP menyewakan kepada NDI ruangan kantor dan 
fasilitasnya yang terletak di gedung Gramedia Expo 
Surabaya Jl. Basuki Rahmat No. 93-105, Surabaya 
60271seluas 60m2 (“Objek Sewa”).

Jangka waktu Perjanjian ini adalah sampai dengan 31 
Desember 2013.

Total uang sewa Ruangan yang wajib dibayarkan oleh 
NDI kepada DP adalah sebesar Rp5.175.000,00 (lima 
juta seratus tujuh puluh lima Rupiah) per bulan (belum 
termasuk pajak).

Para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan yang 
timbul atas perjanjian secara musyawarah, apabila 
tidak dapat dicapai titik temu maka para pihak sepakat 
menyelesaikan perselisihan  Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat.

15. Perjanjian No. 01/
D P - S R / V I / 2 0 0 9 
tertanggal 7 Juni 
2009 sebagaimana 
diubah berdasarkan 
Addendum Surat 
Perjanjian Sewa 
gedung Dyandra 
Promosindo No. 
01-II/ADD-Dyandra-
DP-SR /VI/2009 
tanggal 29 Juni 2012 
(“Perjanjian”).

- DP, sebagai 
pihak yang 
menyewakan; 
dan

- DC, sebagai 
pihak yang 
menyewa

DP menyewakan kepada DC ruangan lantai 2 dan 3 
gedung DP beralamat di Jalan Johar No. 9, Menteng, 
Jakarta (“Obyek Sewa”).

Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai 
dengan 31 Juni 2013.

KDU berkewajiban untuk membayar uang sewa 
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

DC dilarang mengalihkan atau menyewakan bangunan 
sewa baik sebagaian maupun keseluruhan kepada 
pihak ketiga.

Dalam hal terjadi sengketa sehubungan dengan 
Perjanjian, bila tidak dapat diselesaikan melalui 
musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan 
melalui BANI.

Saldo per 31 Desember 2012 adalah sebesar 
Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta Rupiah).

Dapat diperpanjang 
b e r d a s a r k a n 
kesepakatan para 
pihak.

16. Perjanjian Pinjam 
Pakai (Ruangan) 
N o . 0 0 4 / D P - S R /
VI/2012 tanggal 1 
Juni 2012, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”)

- DP, sebagai 
pihak yang 
memiliki 
ruangan; dan

- SDM, sebagai 
pihak yang 
meminjam 
ruangan milik 
DP.

DP bersedia meminjam-pakaikan ruangan seluas 60 
m2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di Gedung 
The City Tower, Lantai 7, Jl. MH. Thamrin, Jakarta 
Pusat. 

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 
2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013. 

SDM tidak berhak dan tidak diizinkan untuk mengalihkan 
dan/atau menyerahkan dengan cara apapun, atau 
dengan dalih apapun yang dipinjam-pakaikan dengan 
Perjanjian ini kepada orang lain atau pihak lain, baik 
seluruhnya maupun sebagian. Perjanjian ini tunduk 
pada hukum negara Republik Indonesia. Apabila 
timbul sengketa yang tidak terselesaikan, para pihak 
setuju untuk memilih domisili hukum di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dapat  diperpanjang 
b e r d a s a r k a n 
p e r s e t u j u a n 
m a s i n g - m a s i n g 
pihak sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu Perjanjian 
tersebut
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17. Surat Perjanjian Sewa 
Ruangan Dyandra 
Promosindo No. 02/
D P - S R / V I / 2 0 1 0 , 
yang terakhir kali 
diubah berdasarkan 
Addendum Surat 
Perjanjian Sewa 
Ruangan Dyandra 
Promosindo No. 
0 2 - I I I / A D D - D P -
S R / V I / 2 0 1 0 , 
seluruhnya dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- DP, sebagai 
pihak yang 
menyewakan; 
dan

- DMD, sebagai 
pihak yang 
menyewa

DP menyewakan kepada DMD ruangan kantor seluas 
kurang lebih 67,95 m2 (kurang lebih enam puluh tujuh 
koma sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak 
di Gedung The City Tower, Lantai 7, Jl. M.H., Thamrin 
No. 81, Jakarta berikut fasilitas furniture yang berada 
dalam Ruangan, jaringan telepon dan faksimili, listrik 
dan keamanan (“Obyek Sewa”).

Jangka waktu Perjanjian adalah sampai dengan 31 
Agustus 2013.

Total uang sewa Ruangan yang wajib dibayarkan oleh 
DP kepada DMD adalah sebesar Rp22.000.000,00 
(dua puluh dua juta Rupiah) per bulan.

Berdasarkan Perjanjian, DMD dilarang mengalihkan 
atau menyewakan kepada pihak ketiga atau pihak 
lain atas keseluruhan Obyek Sewa berikut dengan 
fasilitas yang berada di dalamnya yang melekat dan 
menjadi satu kesatuan dengan Obyek Sewa ataupun 
memindahkan fasilitas tersebut ke tempat lain.

Dalam hal terjadi sengketa sehubungan dengan 
Perjanjian, bila tidak dapat diselesaikan melalui 
musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan 
melalui BANI.

Saldo per 31 Desember 2012 adalah sebesar 
Rp33.525.200  (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh 
lima ribu dua ratus Rupiah).

18. Perjanjian Pinjam 
nama tanggal 29 
Juni 2012, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”)

- DP, sebagai 
pihak yang 
memberikan 
pinjaman 
nama; dan

- DKI, sebagai 
pihak yang 
menerima 
pinjaman 
nama.

DP mengikatkan diri dan bersedia untuk digunakannya 
nama perseroannya untuk dan atas kepentingan DKI 
sehubungan dengan keperluan perjanjian pembiayaan 
untuk barang berupa Mitsubishi Pajero Sport dengan 
Nomor Rangka MMBGRKG40C24292 dan Nomor 
Mesin 4D56UCDK6899 (“Kendaraan Bermotor”) 
dengan PT BII Finance Center.

Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya 
Perjanjian Pembiayaan antara DP dengan . PT BII 
Finance Center yaitu tanggal 1 Juni 2014.

Berdasarkan Perjanjian, DKI berkewajiban untuk 
bertanggung jawab sehubungan dengan kepemilikan 
penggunaan dan/atau pengelolaan Kendaraan 
Bermotor dengan baik dan benar termasuk akan tetapi 
tidak terbatas untuk memenuhi seluruh kewajiban 
selaku pihak yang memiliki dan penggunan sehubungan 
dengan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan 
Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tanggal 30 Juni 
2012 yang ditandatangani oleh DP dengan PT BII 
Finance Center.

Tidak diatur.
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Perjanjian Pengelolaan Hotel
19. P e r j a n j i a n 

Pengelolaan Hotel 
tanggal 23 Nopember 
2011, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- AIM, sebagai 
pemberi jasa 
pengelolaan 
hotel; dan

- GMU, sebagai 
pendiri 
hotel dan 
penerima jasa 
pengelolaan 
hotel.

GMU akan mendirikan bangungan hotel dan Amaris 
bersedia memberikan jasa pengelolaan hotel. Hotel 
tersebut akan dibangun di Jl. Panglima Polim Raya 
No. 101, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (“Amaris 
Panglima Polim”). 

Berdasarkan Perjanjian ini, setiap bulannya Amaris 
akan mendapatkan imbalan dari GMU berupa:

a. Basic Fee sebesar 1% dari Pendapatan Total;
b. Incentive Fee sebesar:

· 5% dari Gross Operating Profit (GOP) bila 
GOP lebih kecil dari 50%;

· 6% dari GOP bila GOP sama dengan atau 
lebih besar dari 50%; tetapi lebih kecil atau 
sama dengan 60%;

· 7% dari GOP bila GOP lebih besar dari 60%;
c. Trademark Fee sebesar 0,5% per bulan dari 

Room Revenue;

Perjanjian ini  berlaku selama 10 tahun sejak Amaris 
Panglima Polim diserahterimakan kepada Amaris 
sebagai pengelola, yaitu pada bulan Mei 2012. GMU 
dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu 
berakhir dengan pemberitahuan kepada Amaris paling 
lambat 6 bulan sebelumnya. 

Sehubungan dengan Perjanjian, terdapat pembatasan 
antara lain (i) para pihak tidak dapat mengalihkan 
Perjanjian ini kepada pihak lain dan (ii) Amaris Panglima 
Polim yang dioperasikan hanya dapat menggunakan 
nama Hotel Amaris, logo Hotel Amaris dan semua 
spesifikasinya selama masa Perjanjian ini berlaku. 

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Republik 
Indonesia. Perselisihan yang terjadi akan diselesaikan 
dengan cara musyawarah. Apabila cara musyawarah 
tidak dapat diselesaikan, maka para pihak sepakat 
untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri 
Jakarta.

Saldo piutang per 31 Desember 2012 adalah sebesar 
Rp65.109.290 (enam puluh lima juta seratus sembilan 
ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
kedua belah pihak
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20. P e r j a n j i a n 
Pengelolaan Hotel 
tanggal 28 Oktober 
2009, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- AIM, sebagai 
pemberi jasa 
pengelolaan 
hotel; dan

- GMU, sebagai 
pendiri 
hotel dan 
penerima jasa 
pengelolaan 
hotel.

GMU akan mendirikan bangungan hotel dan Amaris 
bersedia memberikan jasa pengelolaan hotel. Hotel 
tersebut akan dibangun di Jalan Husein Sastranegara 
No.1, RT.003/004, Kelurahan Benda, Tangerang 
(“Amaris Bandara”). 

Berdasarkan Perjanjian ini, setiap bulannya Amaris 
akan mendapatkan imbalan dari GMU berupa:

a. Basic Fee sebesar 1% dari Pendapatan Total;
b. Incentive Fee sebesar:

· 5% dari Gross Operating Profit (GOP) bila 
GOP lebih kecil dari 50%;

· 6% dari GOP bila GOP sama dengan atau 
lebih besar dari 50%; tetapi lebih kecil atau 
sama dengan 60%;

· 7% dari GOP bila GOP lebih besar dari 60%;

Perjanjian ini  berlaku selama 10 tahun sejak Amaris 
Bandara Polim diserahterimakan kepada Amaris sebagai 
pengelola, yaitu pada tanggal 20 Maret 2010. GMU dapat 
mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir 
dengan pemberitahuan kepada Amaris paling lambat 6 
bulan sebelumnya. 

Berdasarkan Perjanjian, GMU memiliki hak dan 
kewajiban, antara lain: (i) menyelesaikan semua 
izin yang diperlukan untuk pengoperasian hotel (izin 
menjual minuman keras, restoran, izin kepolisian, izin 
dari Departemen Tenaga Kerja, izin dari Departemen 
Kesehatan, izin Undang-Undang Gangguan dan lainnya); 
(ii) menyediakan rencana dan spesifikasi Amaris Bandara 
serta perlengkapan lain sesuai panduan Amaris sehingga 
hotel sesuai dengan standar yang diinginkan Para Pihak; 
(iii) melakukan pembangunan hotel pada lokasi yang 
ditentukan disertai penyediaan dan pemasangan sarana 
dan perlengkapan yang diperlukan untuk pengoperasian 
hotel; (iv) menyediakan sejumlah biaya yang diperlukan 
oleh Amaris untuk Pra-Pembukaan dan Pembukaan 
Amaris Bandara sesuai anggaran yang telah disetujui 
oleh Para Pihak; dan (v) membayar kembali dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan biaya-biaya 
yang dikeluarkan oleh Amaris sehubungan dengan Pra-
Pembukaan Amaris Bandara.

GMU dapat memutuskan dan mengakhiri Perjanjian ini 
secara sepihak, dan dalam hal pemutusan hubungan 
masa pengelolaan terjadi pada tahun pertama, GMU 
berkewajiban membayar Amaris sebesar 2 (dua) kali 
biaya pengelolaan Hotel. 

Para Pihak tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada 
pihak lain

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Republik 
Indonesia. Perselisihan yang terjadi akan diselesaikan 
dengan cara musyawarah. Apabila cara musyawarah 
tidak dapat diselesaikan, maka para pihak sepakat 
untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat.

Saldo per 31 Desember 2012 adalah sebesar 
Rp144.904.421 (seratus empat puluh empat juta 
sembilan ratus empat ribu empat ratus dua puluh satu 
Rupiah)

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak



156

No Perjanjian Para Pihak Keterangan Kemungkinan 
Perpanjangan

21. Perjanjian Pemberian 
Jasa Bantuan Teknis 
tanggal 17 Januari 
2012, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- SMS, sebagai 
pemberi jasa 
bantuan teknis; 
dan

- GMU, sebagai 
pendiri hotel 
dan penerima 
jasa bantuan 
teknis.

GMU akan mendirikan bangungan hotel dan GMU 
telah menunjuk Santika untuk memberikan jasa 
bantuan teknis kepada GMU mengenai perencanaan, 
ranca bangun, serta kelengkapan hotel. Hotel tersebut 
akan dibangun di Hotel, yang terletak  di Jalan Raya 
Cikarang – Cibarusah No.11, RT017/RW05, Desa 
Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten 
Bekasi, Jawa Barat (“Santika Cikarang”). 

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan oleh 
GMU kepada Santika adalah sebesar Rp2.000.000,00/
kamar (dua juta Rupiah per kamar). 

Perjanjian ini dimulai sejak tanggal ditandatangani 
Perjanjian ini dan berakhir pada waktu proyek hotel 
diserahterimakan dari kontraktor ke GMU.

Santika dapat mengakhiri Perjanjian dengan 
mengirimkan surat pembatalan Perjanjian kepada GMU 
apabila seluruh kewajibannya tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan Perjanjian, GMU berkewajiban antara lain 
untuk melengkapi semua izin yang diperlukan dalam 
rangka pendirian dan pengoperasian Santika Cikarang.

Perselisihan yang terjadi terkait dengan Perjanjian 
akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila 
cara musyawarah tidak dapat diselesaikan, kedua 
belah pihak dapat mengajukan sengketa kepada 
panitia arbitrase. Apabila cara arbitrase belum dapat 
menyelesaikan perselisihan, maka para pihak sepakat 
untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri 
Jakarta.

Tidak diatur.

22. P e r j a n j i a n 
Pengelolaan Hotel 
tanggal 23 Nopember 
2011, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- SMS, sebagai 
pengelola 
hotel; dan

- GNK, sebagai 
pendiri hotel 
dan penerima 
jasa bantuan 
teknis.

GNK akan mendirikan bangungan hotel dan Santika 
bersedia memberikan jasa pengelolaan hotel. Hotel 
tersebut akan dibangun di Jl. Raya Siligita, Banjar 
Peminge, Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali (“Santika 
Siligita”).

Berdasarkan Perjanjian ini, setiap bulannya Santika 
akan mendapatkan imbalan dari GNK berupa:

a. Basic Fee sebesar 2% dari Pendapatan Total;
b. Incentive Fee sebesar:

· 6% dari Gross Operating Profit (GOP) bila 
GOP lebih kecil dari 30%;

· 7 % dari GOP bila GOP sama dengan atau 
lebih besar dari 30%; tetapi lebih kecil atau 
sama dengan 40%;

· 8% dari GOP bila GOP lebih besar dari 40%;
c. Trademark Fee sebesar 0,5% dari room revenue

Selanjutnya, GNK berkewajiban untuk menyediakan 
sejumlah biaya yang diperlukan oleh Santika untuk Pra-
Pembukaan dan pembukaan Santika Siligita sesuai 
dengan  anggaran yang telah disetujui oleh Santika.

Perjanjian ini  berlaku selama 10 tahun sejak Santika 
Siligita diserahterimakan kepada Santika sebagai 
pengelola, yaitu pada bulan tanggal 17 Juli 2012.

Berdasarkan Perjanjian, GNK berkewajiban antara lain 
untuk mengasuransikan gedung Santika Siligita dan 
perlengkapan yang ada di dalamnya.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di 
wilayah Republik Indonesia. Para pihak sepakat 
untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui 
musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak dapat 
menyelesaikan perselisihan tersebut, maka Para Pihak 
sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan 
Negeri Jakarta.

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak.
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23. P e r j a n j i a n 
P e n g e l o l a a n 
Hotel No. AIM/
MC/2012/006 tanggal 
7 Maret 2012, dibuat 
di bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- AIM, sebagai 
pengelola 
hotel; dan

- GNK, sebagai 
pendiri hotel.

GNK akan mendirikan bangungan hotel dan Amaris 
bersedia memberikan jasa pengelolaan hotel. Hotel 
tersebut akan dibangun di Jl. Pratama, Lingk Celuk, 
Kel. Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali (“Amaris 
Pratama”).

Berdasarkan Perjanjian ini, setiap bulannya Amaris 
akan mendapatkan imbalan dari GNK berupa:

a. Basic Fee sebesar 1% dari Pendapatan Total;
b. Incentive Fee sebesar:

· 5% dari Gross Operating Profit (GOP) bila 
GOP lebih kecil dari 50%;

· 6 % dari GOP bila GOP sama dengan atau 
lebih besar dari 50%; tetapi lebih kecil atau 
sama dengan 60%;

· 7% dari GOP bila GOP lebih besar dari 60%;
c. Trademark Fee sebesar 0,5% dari room revenue

Perjanjian ini  berlaku selama 10 tahun sejak Amaris 
Pratama diserahterimakan kepada Amaris sebagai 
pengelola. GNK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum 
jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan kepada 
Amaris paling lambat 6 bulan sebelumnya dan dalam hal 
pemutusan hubungan masa pengelolaan terjadi pada 
tahun pertama, GNK berkewajiban membayar Amaris 
sebesar 2 (dua) kali biaya pengelolaan Hotel. 

Berdasarkan Perjanjian, GNK (apabila diperlukan 
dengan bantuan Amaris) berkewajiban antara lain 
untuk mengasuransikan gedung Amaris Pratama dan 
peralatan yang ada di dalamnya.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di 
wilayah Republik Indonesia. Para pihak sepakat 
untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui 
musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak dapat 
menyelesaikan perselisihan tersebut, maka Para Pihak 
sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan 
Negeri Jakarta.

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak.

24. P e r j a n j i a n 
Pengelolaan Hotel 
tanggal 22 Oktober 
2009, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”)

- AIM,  sebagai 
pemberi jasa 
pengelolaan 
hotel; dan

- GM, sebagai 
pendiri 
hotel dan 
penerima jasa 
pengelolaan 
hotel.

GM akan mendirikan bangungan hotel dan Amaris 
bersedia memberikan jasa pengelolaan hotel. Hotel 
tersebut akan dibangun di Jl. K.H. Wahid Hasyim, 
Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, 
Pekanbaru (“Amaris Pekanbaru”). 

Berdasarkan Perjanjian ini, setiap bulannya Amaris 
akan mendapatkan imbalan dari GM berupa:

c. Basic Fee sebesar 1% dari Pendapatan Total;
d. Incentive Fee sebesar:

· 6% dari Gross Operating Profit (GOP) bila 
GOP lebih kecil dari 50%;

· 7 % dari GOP bila GOP sama dengan atau 
lebih besar dari 50%; tetapi lebih kecil atau 
sama dengan 60%;

· 8% dari GOP bila GOP lebih besar dari 60%;

Perjanjian ini  berlaku selama 10 tahun sejak Amaris 
Pekanbaru diserahterimakan kepada Amaris sebagai 
pengelola, yaitu pada bulan Oktober 2010. GM dapat 
mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir 
dengan pemberitahuan kepada Amaris paling lambat 6 
bulan sebelumnya dan dalam hal pemutusan hubungan 
masa pengelolaan terjadi pada tahun pertama, GM 
berkewajiban membayar Amaris sebesar 2 (dua) kali 
biaya pengelolaan Hotel. 

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
kedua belah pihak.
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Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum yang 
berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam hal 
terjadinya sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan 
atau penafsiran perjanjian ini maka para pihak akan 
menyelesaikan secara musyawarah dan dengan itikad 
baik. Apabila jalan musyawarah tersebut tidak dapat 
menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang 
timbul, maka para pihak dengan ini memilih Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan sengketa 
tersebut.

Saldo per 31 Desember 2012 adalah sebesar 
Rp79.606.061 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus 
enam ribu enam puluh satu Rupiah).

25. P e r j a n j i a n 
Pengelolaan Hotel 
tanggal 26 Nopember 
2009, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- AIM, sebagai 
pemberi jasa 
pengelolaan 
hotel; dan

- GSU, sebagai 
pendiri 
hotel dan 
penerima jasa 
pengelolaan 
hotel.

GSU akan mendirikan bangungan hotel dan Amaris 
bersedia memberikan jasa pengelolaan hotel. Hotel 
tersebut akan dibangun di Jalan Pajajaran No.25, 
Bogor (“Amaris Bogor”). 

Berdasarkan Perjanjian ini, setiap bulannya Amaris 
akan mendapatkan imbalan dari GSU berupa:

a. Basic Fee sebesar 1% dari Pendapatan Total;
b. Incentive Fee sebesar:

· 6% dari Gross Operating Profit (GOP) bila 
GOP lebih kecil dari 50%;

· 7% dari GOP bila GOP sama dengan atau 
lebih besar dari 50%; tetapi lebih kecil atau 
sama dengan 60%;

· 8% dari GOP bila GOP lebih besar dari 60%;

Perjanjian ini  berlaku selama 10 tahun sejak Amaris Bogor 
diserahterimakan kepada Amaris sebagai pengelola, yaitu 
pada bulan September 2011. GSU dapat memutuskan 
dan mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan khusus 
untuk pemutusan hubungan masa pengelolaan pada 
tahun pertama, GSU berkewajiban membayar Amaris 
sebesar 2 (dua) kali biaya pengelolaan Amaris Bogor.

Berdasarkan Perjanjian, GSU memiliki hak dan 
kewajiban, antara lain: (i) menyelesaikan semua izin 
yang diperlukan untuk pengoperasian Amaris Bogor (izin 
menjual minuman keras, restoran,izin kepolisian, izin 
dari Departemen Tenaga Kerja, izin dari Departemen 
Kesehatan, izin Undang-Undang Gangguan dan lainnya); 
(ii) menyediakan rencana dan spesifikasi hotel serta 
perlengkapan lain sesuai panduan Amarissehingga hotel 
sesuai dengan standar yang diinginkan Para Pihak; 
(iii) melakukan pembangunan hotel pada lokasi yang 
ditentukan disertai penyediaan dan pemasangan sarana 
dan perlengkapan yang diperlukan untuk pengoperasian 
Amaris Bogor; (iv) menyediakan sejumlah biaya yang 
diperlukan oleh Amaris untuk Pra-Pembukaan dan 
Pembukaan Amaris Bogor sesuai anggaran yang telah 
disetujui oleh Para Pihak; dan (v) membayar kembali 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan biaya-
biaya yang dikeluarkan oleh Amaris sehubungan dengan 
Pra-Pembukaan Amaris Bogor.

Para pihak sepakat bahwa dalam hal penyelesaian 
perselisihan secara musyawarah tidak tercapai, sengketa 
yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan 
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bogor.

Saldo per 31 Desember 2012 adalah sebesar 
Rp452.383.244 (empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus 
delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat 
Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
kedua belah pihak.
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26. P e r j a n j i a n 
Pengelolaan Hotel 
tanggal 23 Nopember 
2011, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- AIM, sebagai 
pemberi jasa 
pengelolaan 
hotel; dan

- CIP, sebagai 
pendiri 
hotel dan 
penerima jasa 
pengelolaan 
hotel.

CIP akan mendirikan bangungan hotel dan Amaris 
bersedia memberikan jasa pengelolaan hotel. Hotel 
tersebut dibangun di Thamrin City, Kelurahan Kebon 
melati, kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 
(“Amaris Thamrin City”). 

Perjanjian ini  berlaku selama 10 tahun sejak Amaris Bogor 
diserahterimakan kepada Amaris sebagai pengelola, 
yaitu pada bulan Desember 2011. CIP dapat memutuskan 
dan mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan khusus 
untuk pemutusan hubungan masa pengelolaan pada 
tahun pertama, GSU berkewajiban membayar Amaris 
sebesar 2 (dua) kali biaya pengelolaan Amaris Thamrin 
City.

Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum yang 
berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam hal 
terjadinya sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan 
atau penafsiran perjanjian ini maka para pihak akan 
menyelesaikan secara musyawarah dan dengan itikad 
baik. Apabila jalan musyawarah tersebut tidak dapat 
menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang 
timbul, maka para pihak dengan ini memilih Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan sengketa 
tersebut.

Tidak diatur.

Perjanjian Pemberian Pinjaman
27. Perjanjian Pemberian 

PInjaman tanggal 1 
Maret 2012, dibuat 
di bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- Perseroan, 
sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan

- DP, sebagai 
penerima 
pinjaman.

Perseroan telah sepakat untuk memberikan pinjaman 
kepada DP dengan nilai pinjaman sampai dengan 
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), 
yang diberikan secara bertahap dengan mengacu pada 
permohonan pencairan yang diajukan oleh DP.

Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, DP belum melakukan pelunasan dan 
Perjanjian masih berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Pada bulan Juni 2012, pinjaman DP kepada Perseroan 
sebesar Rp19.046.565.000,00 (sembilan belas miliar 
empat puluh enam juta lima ratus enam puluh lima 
ribu Rupiah) telah dikonversi menjadi saham-saham 
dalam DP yang telah memperoleh persetujuan para 
pemegang saham DP berdasarkan Akta No. 59 tanggal 
22 Juni 2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., 
MBA, pengganti Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta 
Selatan.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 2012, pinjaman 
DP kepada Perseroan sebesar Rp4.703.300.506,00 
(empat miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus ribu lima 
ratus enam Rupiah) telah dikonversi menjadi saham-
saham dalam DP yang telah memperoleh persetujuan 
para pemegang saham DP berdasarkan Akta No. 11 
tanggal 5 Oktober 2012, dibuat di hadapan Yulia, S.H., 
Notaris di Jakarta.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh DP dari Perseroan adalah 
Rp5.035.685.712,00  (lima miliar tiga puluh lima juta 
enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua 
belas Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.
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28. Perjanjian Pemberian 
PInjaman tanggal 1 
Maret 2012, dibuat 
di bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- Perseroan, 
sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan

- NDI, sebagai 
penerima 
pinjaman.

Perseroan telah sepakat untuk memberikan pinjaman 
kepada NDI dengan nilai pinjaman sampai dengan 
Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar Rupiah), 
yang diberikan secara bertahap dengan mengacu pada 
permohonan pencairan yang diajukan oleh NDI.
Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, NDI belum melakukan pelunasan dan 
Perjanjian masih berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh DP dari Perseroan adalah 
Rp2.699.996,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh 
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam 
Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.

29. Perjanjian Pemberian 
PInjaman tanggal 1 
Maret 2012, dibuat 
di bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- Perseroan, 
sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan

- GMU, sebagai 
penerima 
pinjaman.

Perseroan telah sepakat untuk memberikan pinjaman 
kepada GMU dengan nilai pinjaman sampai dengan 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), yang 
diberikan secara bertahap dengan mengacu pada 
permohonan pencairan yang diajukan oleh GMU.
Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, GMU belum melakukan pelunasan dan 
Perjanjian masih berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Pada bulan Juni 2012, pinjaman GMU kepada 
Perseroan sebesar Rp81.000.000.000,00 (delapan 
puluh satu miliar Rupiah) telah dikonversi menjadi 
saham-saham dalam GMU yang telah memperoleh 
persetujuan para pemegang saham GMU berdasarkan 
Akta No. 80 tanggal 27 Juni 2012, dibuat dihadapan 
Ardi Kristiar, S.H., MBA, pengganti dari Yulia S.H., 
Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh GMU dari Perseroan adalah 
Rp30.845.097.670,00 (tiga puluh milyar delapan ratus 
empat puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu enam 
ratus tujuh puluh  Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.
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30. Perjanjian Pemberian 
PInjaman tanggal 1 
Maret 2012, dibuat 
di bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- Perseroan, 
sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan

- DGU, sebagai 
penerima 
pinjaman.

Perseroan telah sepakat untuk memberikan pinjaman 
kepada DGU dengan nilai pinjaman sampai dengan 
Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah), yang 
diberikan secara bertahap dengan mengacu pada 
permohonan pencairan yang diajukan oleh DGU.
Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, DGU belum melakukan pelunasan dan 
Perjanjian masih berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Pada bulan Juni 2012, pinjaman DGU kepada 
Perseroan sebesar Rp10.220.134.494,00 (sepuluh 
miliar duar ratus dua puluh juta seratus tiga puluh 
empat ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) 
telah dikonversi menjadi saham-saham dalam DGU 
yang telah memperoleh persetujuan para pemegang 
saham DGU berdasarkan Akta No. 81 tanggal 27 Juni 
2012, dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., pengganti 
dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh DGU dari Perseroan adalah Rp 
5.016.065.000,00 (lima miliar enam belas juta enam 
puluh lima ribu Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.

31. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 
1 Maret 2012, 
s e b a g a i m a n a 
diubah berdasarkan 
Perubahan Pertama 
Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 
8 Maret 2012, 
keduanya dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- Budi Yanto 
Lusli, sebagai 
pemberi 
pinjaman 
(“BYL”); dan

- Perseroan, 
sebagai 
penerima 
pinjaman.

BYL telah sepakat untuk memberikan pinjaman 
kepada Perseroan dengan nilai pinjaman sampai 
dengan Rp4.514.843.853,00 (empat miliar lima ratus 
empat belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu 
delapan ratus lima puluh tiga Rupiah), yang diberikan 
secara bertahap dengan mengacu pada permohonan 
pencairan yang diajukan oleh Perseroan.
Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, Perseroan belum melakukan pelunasan 
dan Perjanjian masih berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh Perseroan dari BYL adalah Rp 
4.514.843.853 ( empat miliar lima ratus empat belas 
juta delapan ratu empat puluh tiga ribu delapan ratus 
lima puluh tiga Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.
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32. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 
1 Maret 2012, 
s e b a g a i m a n a 
diubah berdasarkan 
P e r u b a h a n 
Pertama Perjanjian 
Pemberian Pinjaman 
tanggal 8 Maret 
2012, keduanya, 
keduanya  dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- Rina R. 
Maksum, 
sebagai 
pemberi 
pinjaman 
(“RR”); dan

- Perseroan, 
sebagai 
penerima 
pinjaman.

RR telah sepakat untuk memberikan pinjaman kepada 
Perseroan dengan nilai pinjaman sampai dengan 
Rp2.104.786.700,00 (dua miliar seratus empat juta 
tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah), 
yang diberikan secara bertahap dengan mengacu pada 
permohonan pencairan yang diajukan oleh Perseroan.

Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, Perseroan belum melakukan pelunasan 
dan Perjanjian masih berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh Perseroan dari RR adalah Rp 
2.104.786.700,00  (dua miliar seratus empat juta tujuh 
ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.

33. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 
1 Maret 2012, 
s e b a g a i m a n a 
diubah berdasarkan 
P e r u b a h a n 
Pertama Perjanjian 
Pemberian Pinjaman 
tanggal 8 Maret 
2012, keduanya, 
keduanya dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- PT Teletrans 
Media, sebagai 
pemberi 
pinjaman 
(“TT”); dan

- Perseroan, 
sebagai 
penerima 
pinjaman.

RR telah sepakat untuk memberikan pinjaman kepada 
Perseroan dengan nilai pinjaman sampai dengan 
Rp1.791.683.877,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan 
puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu 
delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), yang diberikan 
secara bertahap dengan mengacu pada permohonan 
pencairan yang diajukan oleh Perseroan.
Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, Perseroan belum melakukan pelunasan 
dan Perjanjian masih berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh Perseroan dari TT adalah Rp 
1.791.683.877,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan 
puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga juta 
delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.
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34. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 1 
Maret 2012, dibuat 
di bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- Jakoeb 
Oetama, 
sebagai 
pemberi 
pinjaman 
(“JO”); dan

- Perseroan, 
sebagai 
penerima 
pinjaman.

JO telah sepakat untuk memberikan pinjaman kepada 
Perseroan dengan nilai pinjaman sampai dengan Rp 
4.209.619.970,00 (empat miliar dua ratus sembilan 
juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus 
tujuh puluh Rupiah)., yang diberikan secara bertahap 
dengan mengacu pada permohonan pencairan yang 
diajukan oleh Perseroan.
Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan 
terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian 
sampai dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkanya 
Prospektus ini, Perseroan belum melakukan pelunasan 
dan Perjanjian masih berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh Perseroan dari JO adalah Rp 
4.209.619.970,00 (empat miliar dua ratus sembilan juta 
enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh 
puluh Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.

35. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 
1 Maret 2012, 
s e b a g a i m a n a 
diubah berdasarkan 
P e r u b a h a n 
Pertama Perjanjian 
Pemberian Pinjaman 
tanggal 8 Maret 
2012, keduanya, 
keduanya dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- PT Mondial 
Investama, 
sebagai 
pemberi 
pinjaman 
(“MI”); dan

- Perseroan, 
sebagai 
penerima 
pinjaman.

MI telah sepakat untuk memberikan pinjaman kepada 
Perseroan dengan nilai pinjaman sampai dengan 
Rp1.053.663.368,00 (satu miliar lima puluh tiga juta 
enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh 
delapan Rupiah), yang diberikan secara bertahap 
dengan mengacu pada permohonan pencairan yang 
diajukan oleh Perseroan.
Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, Perseroan belum melakukan pelunasan 
dan Perjanjian masih berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh Perseroan dari MI adalah Rp 
1.053.663.368,00 (satu miliar lima puluh tiga juta 
enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh 
delapan Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.
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36. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 
1 Maret 2012, 
s e b a g a i m a n a 
diubah berdasarkan 
P e r u b a h a n 
Pertama Perjanjian 
Pemberian Pinjaman 
tanggal 8 Maret 
2012, keduanya, 
keduanya dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- PT Graha 
Utama 
Investama, 
sebagai 
pemberi 
pinjaman 
(“GUI”); dan

- Perseroan, 
sebagai 
penerima 
pinjaman.

GUI telah sepakat untuk memberikan pinjaman kepada 
Perseroan dengan nilai pinjaman sampai dengan 
Rp1.176.933.595,00 (satu miliar seratus tujuh puluh 
enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima 
ratus sembilan puluh lima Rupiah), yang diberikan 
secara bertahap dengan mengacu pada permohonan 
pencairan yang diajukan oleh Perseroan.

Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, Perseroan belum melakukan pelunasan 
dan Perjanjian masih berlaku

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh Perseroan dari GUI adalah Rp 
1.176.933.595,00 (satu miliar seratus tujuh puluh 
enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus 
sembilan puluh lima Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.

37. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 
1 Maret 2012, 
s e b a g a i m a n a 
diubah berdasarkan 
P e r u b a h a n 
Pertama Perjanjian 
Pemberian Pinjaman 
tanggal 8 Maret 
2012, keduanya, 
keduanya dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- Danny 
Budiharto, 
sebagai 
pemberi 
pinjaman 
(“DB”); dan

- Perseroan, 
sebagai 
penerima 
pinjaman.

BYL telah sepakat untuk memberikan pinjaman kepada 
Perseroan dengan nilai pinjaman sampai dengan 
Rp2.104.786.700,00 (dua miliar seratus empat juta 
tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah), 
yang diberikan secara bertahap dengan mengacu pada 
permohonan pencairan yang diajukan oleh Perseroan.

Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, Perseroan belum melakukan pelunasan 
dan Perjanjian masih berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh Perseroan dari DB adalah Rp 
2.104.786.700,00 (dua miliar seratus empat juta tujuh 
ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.
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38. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 1 
Maret 2012, dibuat 
di bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- DP, sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan

- Perseroan, 
sebagai 
penerima 
pinjaman.

DP telah sepakat untuk memberikan pinjaman kepada 
Perseroan dengan nilai pinjaman sampai dengan 
Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), 
yang diberikan secara bertahap dengan mengacu pada 
permohonan pencairan yang diajukan oleh Perseroan.

Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, Perseroan belum melakukan pelunasan 
dan Perjanjian masih berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh Perseroan dari DP adalah Rp 
23.340.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus 
empat puluh juta Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.

39. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 10 
Januari 2013, dibuat 
di bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- DP, sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan

- VIS, sebagai 
penerima 
pinjaman.

DP telah sepakat untuk memberikan pinjaman kepada 
VIS sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar 
Rupiah) yang akan digunakan VIS untuk menjalankan 
project dari PT Hutchison CP Telecommunications.

VIS berkewajiban untuk membayar kembali seluruh 
jumlah yang dipinjamkan oleh DP selambat-lambatnya 
90 (sembilan puluh) hari setelah total pinjaman 
diperoleh VIS, yakni pada tanggal 10 Januari 2013.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

40. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 
30 Desember 2011 
sebagaimana diubah 
dengan Addendum 
Pertama Perjanjian 
Pemberian Pinjaman 
tertanggal 3 Januari 
2013, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- DP, sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan

- GMU, sebagai 
penerima 
pinjaman

DP telah sepakat untuk memberikan pinjaman 
kepada GMU sejumlah uang sampai dengan 
Rp3.120.000.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh juta 
Rupiah).

Berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tertanggal 3 Januari 2013, perjanjian ini 
berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
terhitung sejak ditandatanganinya addendum pertama 
ini oleh para pihak.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

P e r p a n j a n g a n 
otomatis terus-
menerus untuk 
setiap 12 (dua 
belas) bulan melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.
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41. Surat Pernyataan 
Hutang tertanggal 
12 Nopember 2012, 
dibuat di bawah 
tangan (“Pernyataan 
Hutang”)

- Faisal Yulianto, 
sebagai pihak 
terhutang; dan

- DP, sebagai 
pihak yang 
berhutang.

Berdasarkan Pernyataan Hutang, DP menyatakan 
diri berhutang kepada Faisal Yulianto sebesar 
Rp3.877.477.275,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh 
puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua 
ratus tujuh puluh lima Rupiah), yang merupakan sisa 
pembayaran atas pembelian saham-saham dalam 
FCQ milik Faisal Yulianto oleh DP.

Hutang DP kepada Faisal Yulianto tersebut di atas 
wajib untuk dibayarkan oleh DP selambat-lambatnya: 
(i) 30 (tiga puluh) hari sejak Penawaran Umum; atau (ii) 
31 Maret 2013 apabila Penawaran Umum tidak terjadi.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan.

42. Surat Pernyataan 
Hutang tertanggal 
12 Nopember 2012, 
dibuat di bawah 
tangan (“Pernyataan 
Hutang”)

- Seno Adhi 
Damono, 
sebagai pihak 
terhutang; dan

- DP, sebagai 
pihak yang 
berhutang.

Berdasarkan Pernyataan Hutang, DP menyatakan 
diri berhutang kepada Seno Adhi Damono sebesar 
Rp5.166.969.700,00 (lima miliar seratus enam puluh 
enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu 
tujuh ratus Rupiah), yang merupakan sisa pembayaran 
atas pembelian saham-saham dalam FCQ milik Seno 
Adhi Damono oleh DP.

Hutang DP kepada Faisal Yulianto tersebut di atas 
wajib untuk dibayarkan oleh DP selambat-lambatnya: 
(i) 30 (tiga puluh) hari sejak Penawaran Umum; atau (ii) 
31 Maret 2013 apabila Penawaran Umum tidak terjadi.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan.

43. Surat Pernyataan 
Hutang tertanggal 
12 Nopember 2012, 
dibuat di bawah 
tangan (“Pernyataan 
Hutang”)

- Edwin, 
sebagai pihak 
terhutang; dan

- DP, sebagai 
pihak yang 
berhutang.

Berdasarkan Pernyataan Hutang, DP menyatakan diri 
berhutang kepada Edwin sebesar Rp3.877.477.275,00 
(tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat 
ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima 
Rupiah), yang merupakan sisa pembayaran atas 
pembelian saham-saham dalam FCQ milik Edwin oleh 
DP.

Hutang DP kepada Edwin tersebut di atas wajib untuk 
dibayarkan oleh DP selambat-lambatnya: (i) 30 (tiga 
puluh) hari sejak Penawaran Umum; atau (ii) 31 Maret 
2013 apabila Penawaran Umum tidak terjadi.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan.

44. Surat Pernyataan 
Hutang tertanggal 
2 Nopember 2012, 
dibuat di bawah 
tangan (“Pernyataan 
Hutang”)

- Muhammad 
Riza, sebagai 
pihak 
terhutang; dan

- DP, sebagai 
pihak yang 
berhutang.

Berdasarkan Pernyataan Hutang, DP menyatakan 
diri berhutang kepada Muhammad Riza sebesar 
Rp6.835.441.210,00 (enam miliar delapan ratus tiga 
puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu 
dua ratus sepuluh Rupiah), yang merupakan sisa 
pembayaran atas pembelian saham-saham dalam VIS 
milik Muhammad Riza oleh DP.

Hutang DP kepada Muhammad Riza tersebut di atas 
wajib untuk dibayarkan oleh DP selambat-lambatnya: 
(i) 30 (tiga puluh) hari sejak Penawaran Umum; atau (ii) 
31 Maret 2013 apabila Penawaran Umum tidak terjadi.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan.

45. Surat Pernyataan 
Hutang tertanggal 
2 Nopember 2012, 
dibuat di bawah 
tangan (“Pernyataan 
Hutang”)

- Rivelino 
Vivekananda, 
sebagai pihak 
terhutang; dan

- DP, sebagai 
pihak yang 
berhutang.

Berdasarkan Pernyataan Hutang, DP menyatakan 
diri berhutang kepada Rivelino Vivekananda sebesar 
Rp6.550.633.383,00 (enam miliar lima ratus lima puluh 
juga enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus 
delapan puluh tiga Rupiah), yang merupakan sisa 
pembayaran atas pembelian saham-saham dalam VIS 
milik Rivelino Vivekananda oleh DP.

Hutang DP kepada Rivelino Vivekananda tersebut 
di atas wajib untuk dibayarkan oleh DP selambat-
lambatnya: (i) 30 (tiga puluh) hari sejak Penawaran 
Umum; atau (ii) 31 Maret 2013 apabila Penawaran 
Umum tidak terjadi.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan.
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46. Surat Pernyataan 
Hutang tertanggal 
2 Nopember 2012, 
dibuat di bawah 
tangan (“Pernyataan 
Hutang”)

- Johnny Arto 
Lewerissa, 
sebagai pihak 
terhutang; dan

- DP, sebagai 
pihak yang 
berhutang.

Berdasarkan Pernyataan Hutang, DP menyatakan diri 
berhutang kepada Johnny Arto Lewerissa sebesar 
Rp7.974.683.263,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh 
puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu 
dua ratus enam puluh tiga Rupiah), yang merupakan 
sisa pembayaran atas pembelian saham-saham dalam 
VIS milik Johnny Arto Lewerissa oleh DP.

Hutang DP kepada Johnny Arto Lewerissa tersebut 
di atas wajib untuk dibayarkan oleh DP selambat-
lambatnya: (i) 30 (tiga puluh) hari sejak Penawaran 
Umum; atau (ii) 31 Maret 2013 apabila Penawaran 
Umum tidak terjadi.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan.

47. Surat Pernyataan 
Hutang tertanggal 
2 Nopember 2012, 
dibuat di bawah 
tangan (“Pernyataan 
Hutang”)

- Firmansyah 
Agus, 
sebagai pihak 
terhutang; dan

- DP, sebagai 
pihak yang 
berhutang.

Berdasarkan Pernyataan Hutang, DP menyatakan 
diri berhutang kepada Firmansyah Agus sebesar 
Rp1.140.242.051,00 (satu miliar seratus empat puluh 
juta dua ratus empat puluh dua ribu lima puluh satu 
Rupiah), yang merupakan sisa pembayaran atas 
pembelian saham-saham dalam VIS milik Firmansyah 
Agus oleh DP.

Hutang DP kepada Firmansyah Agus tersebut di atas 
wajib untuk dibayarkan oleh DP selambat-lambatnya: 
(i) 30 (tiga puluh) hari sejak Penawaran Umum; atau (ii) 
31 Maret 2013 apabila Penawaran Umum tidak terjadi.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan.

48. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 1 
Maret 2012, dibuat 
di bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- KDU, sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan

- Perseroan, 
sebagai 
penerima 
pinjaman.

KDU telah sepakat untuk memberikan pinjaman kepada 
Perseroan dengan nilai pinjaman sampai dengan 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah), yang 
diberikan secara bertahap dengan mengacu pada 
permohonan pencairan yang diajukan oleh Perseroan.

Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, KDU belum melakukan pelunasan dan 
Perjanjian masih berlaku

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh Perseroan dari KDU adalah 
Rp6.500.000.000,00 (enam miliyar lima ratus juta 
Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.
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49. Surat Perjanjian 
Pinjaman tertanggal 
27 Desember 
2012, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”)

- DC, sebagai 
pemberi 
pinjaman

- PT Dapur Pacu 
Indonesia 
(“DPI”) sebagai 
penerima 
pinjaman

DC telah memberikan pinjaman kepada DPI untuk 
biaya operasional DPI tahun 2010, 2011 dan 2012 
dengan saldo per tanggal 30 September 2012 sejumlah 
Rp1.212.140.681,00 (satu miliar dua ratus dua belas 
juta seratus empat puluh ribu enam ratus delapan 
puluh satu Rupiah).

DPI bersedia untuk melunasi pinjaman tersebut 
selambat-lambatnya tanggal 30 September 2013 
dengan cara mencicil.

Selanjutnya, terhadap pinjaman tersebut dikenakan 
bunga sebesar 10% (sepuluh persen) yang berlaku 
sejak tanggal 31 Januari 2013.

Apabila terdapat perselisihan sehubungan dengan 
pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan 
secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak 
mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk 
menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

50. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 
30 Desember 
2011, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
( “ P e r j a n j i a n ” ) 
sebagaimana diubah 
dengan Addendum 
Pertama Perjanjian 
Pemberian Pinjaman 
tanggal 3 Januari 
2013 (“Addendum 
Pertama”).

- GMU, sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan

- GNK, sebagai 
penerima 
pinjaman

GMU telah sepakat untuk memberikan pinjaman 
kepada GNK sejumlah uang sampai dengan 
Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta Rupiah).

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan terhitung sejak ditandatanganinya Addendum 
Pertama terhadap Perjanjian ini.

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh GNK dari GMU adalah 
Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta Rupiah).

P e r p a n j a n g a n 
otomatis terus-
menerus untuk 
setiap 12 (dua 
belas) bulan melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.

51. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 
30 Desember 
2011, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
( “ P e r j a n j i a n ” ) 
sebagaimana diubah 
dengan Addendum 
Pertama Perjanjian 
Pemberian Pinjaman 
tanggal 3 Januari 
2013 (“Addendum 
Pertama”).

- GMU, sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan

- GNK, sebagai 
penerima 
pinjaman

GMU telah sepakat untuk memberikan pinjaman 
kepada GNK sejumlah uang sampai dengan 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan terhitung sejak ditandatanganinya Addendum 
Pertama terhadap Perjanjian ini. 

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh GNK dari GMU adalah 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

P e r p a n j a n g a n 
otomatis terus-
menerus untuk 
setiap 12 (dua 
belas) bulan melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.
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52. Perjanjian Pemberian 
Pinjaman tanggal 1 
Maret 2012, dibuat 
di bawah tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- DGU, sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan

- Perseroan, 
sebagai 
penerima 
pinjaman.

DGU telah sepakat untuk memberikan pinjaman 
kepada Perseroan dengan nilai pinjaman sampai 
dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus 
juta Rupiah), yang diberikan secara bertahap dengan 
mengacu pada permohonan pencairan yang diajukan 
oleh Perseroan.

Perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai 
dengan Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, Perseroan belum melakukan pelunasan 
dan Perjanjian masih berlaku

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. Apabila terdapat perselisihan 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka 
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak mencapai mufakat maka para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia.

Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah pinjaman 
yang telah diperoleh Perseroan dari DGU adalah Rp. 
2.421.620.130,00 (Dua miliyar empat ratus dua puluh 
satu juta enam ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh  
Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan kesepakatan 
para pihak, melalui 
p e m b e r i t a h u a n 
tertulis selambat-
lambatnya 1 (satu) 
bulan sebelum 
berakhirnya jangka 
waktu pinjaman.

53. Surat Pernyataan 
Muhammad Emil 
Pense (“MEP”) 
tertanggal 14 
Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

Perseroan 
sebagai pemberi 
pinjaman; dan
- MEO sebagai 

penerima 
pinjaman.

MEP menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 
surat pernyataan tersebut, MEP berhutang kepada 
Perseroan sebesar Rp1.146.000.000,00 (satu miliar 
seratus empat puluh enam juta Rupiah).

Selanjutnya, MEP juga menyatakan bahwa MEP 
akan melunasi seluruh pinjaman tersebut selambat-
lambatnya tanggal 1 April 2013.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

54. Surat pernyataan 
PT Indonesia 
Computer Square 
(“ICS”) tertanggal 
12 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

Perseroan 
sebagai pemberi 
pinjaman; dan
- ICS sebagai 

penerima 
pinjaman.

ICS menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 
surat pernyataan tersebut, ICS berhutang kepada 
Perseroan sebesar Rp3.141.500.000,00 (tiga miliar 
seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)
dan akan melunasi seluruh hutang tersebut selambat-
lambatnya 31 Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, ICS belum melakukan pelunasan dan 
Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

55. Surat pernyataan 
tertanggal 14 pebruari 
2013 yang dibuat di 
bawah tangan oleh 
PT Visilintas Film 
(“Pernyataan”)

Perseroan 
sebagai pemberi 
pinjaman; dan
- VLF sebagai 

penerima 
pinjaman.

VLF menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 
penandatanganan Pernyataan, VLF memiliki hutang 
kepada Perseroan sebesar Rp1.465.065.000,00 (satu 
miliar empat Tidak diatur opsi perpanjanganratus enam 
puluh lima juta enam puluh lima ribu Rupiah).

Terhadap hutang tersebut, VLF bersedia dikenakan 
bunga sebesar 10% terhitung sejak tanggal Pernyataan. 
Selanjutnya, VLF menyatakan akan melunasi seluruh 
hutang tersebut berikut dengan bunga selambat-
lambatnya tanggal 30 September 2013.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

56. Surat Pernyataan 
PT Graha Santika 
Dyandra (“GSD”) 
tertanggal 14 
Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

Perseroan 
sebagai pemberi 
pinjaman; dan
- GSD sebagai 

penerima 
pinjaman.

GSD menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 
surat pernyataan tersebut, GSD berhutang kepada 
Perseroan sebesar Rp49.538.716,00 (empat puluh 
sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh 
ratus enam belas Rupiah).

Selanjutnya, GSD juga menyatakan bahwa GSD 
akan melunasi seluruh pinjaman tersebut selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada tanggal 
diterbitkannya Prospektus ini, GSD belum melakukan 
pelunasan dan Pernyataan masih berlaku

Tidak diatur opsi 
perpanjangan
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57. Pada tanggal 
Tambahan Informasi 
I ini, berdasarkan 
Surat Pernyataan 
PT Archipelago 
Sapta Pesona 
(“ASP”) tertanggal 
14 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

Perseroan 
sebagai pemberi 
pinjaman; dan
- ASP sebagai 

penerima 
pinjaman.

ASP menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat 
pernyataan tersebut, ASP berhutang kepada Perseroan 
sebesar Rp23.112.000,00 (dua puluh tiga juta seratus 
dua belas ribu Rupiah).

Selanjutnya, ASP juga menyatakan bahwa ASP 
akan melunasi seluruh pinjaman tersebut selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada tanggal 
diterbitkannya Prospektus ini, ASP belum melakukan 
pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

58. Pada tanggal 
Tambahan Informasi 
I ini, berdasarkan 
Surat Pernyataan 
GM tertanggal 
14 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”), 

Perseroan 
sebagai pemberi 
pinjaman; dan
- GM sebagai 

penerima 
pinjaman.

GM menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat 
pernyataan tersebut, GM berhutang kepada Perseroan 
sebesar Rp38.428.728,00 (tiga puluh delapan juta 
empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua 
puluh delapan Rupiah). 

Selanjutnya, GM juga menyatakan bahwa GM akan 
melunasi pinjaman tersebut selambat-lambatnya 
tanggal 31 Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, GM belum melakukan pelunasan dan 
Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

59. Surat Pernyataan 
Danny Budiharto 
(“Danny”) tertanggal 
14 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

Perseroan 
sebagai pemberi 
pinjaman; dan
- Danny sebagai 

penerima 
pinjaman.

Danny menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 
surat pernyataan tersebut, Danny berhutang 
kepada Perseroan sebesar Rp1.340.000,00 
(satu juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).  

Selanjutnya, DB juga menyatakan bahwa Danny 
akan melunasi seluruh pinjaman tersebut selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada tanggal 
diterbitkannya Prospektus ini, DB belum melakukan 
pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

60. Surat Pernyataan 
Danny Budiharto 
(“Danny”) tanggal 
12 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”).

DP sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- Danny sebagai 

penerima 
pinjaman.

Danny menyatakan akan melunasi seluruh pinjamannya 
kepada DP  dengan sisa saldo pinjaman sampai 
dengan saat ini sebesar Rp952.981.420,00 (sembilan 
ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh 
satu ribu empat ratus dua puluh Rupiah). 

Selanjutnya, DB juga menyatakan bahwa Danny 
akan melunasi seluruh pinjaman tersebut selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada tanggal 
diterbitkannya Prospektus ini, DB belum melakukan 
pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

61. Surat Konfirmasi 
Hutang tertanggal 
14 Pebruari 2013 
yang dibuat oleh 
PT Gramedia Expo 
Surabaya (“GES”) 
(“Pernyataan”)

DP sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- GES sebagai 

penerima 
pinjaman.

GESmenyatakan bahwa GES mempunyai hutang 
sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus 
juta Rupiah) sehubungan dengan: (i) Perjanjian 
Pengalihan Piutang tanggal 23 Desember 2012 antara 
GES dan PT Archipelago Sapta Pesona(“ASP”), dan 
(ii) Surat konfirmasi hutang tanggal 30 Desember 
2011. Terhadap hutang tersebut dikenakan bunga 
sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dan akan 
dibayar lunas berikut bunga selambat-lambatnya 30 
September 2013.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, GES belum 
melakukan pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

62. Surat Konfirmasi 
Hutang tertanggal 
14 Pebruari 2013 
yang dibuat dibawah 
tangan oleh GES, 
disetujui dan diterima 
oleh DP

DP sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- GES sebagai 

penerima 
pinjaman.

GES menyatakan bahwa GES mempunyai hutang 
kepada DP sebesar Rp6.000.000.000,00 (emam miliar 
Rupiah) sehubungan dengan: (i) Penegasan Jual Beli 
Saham No. 152 tanggal 23 Desember 2011 tentang 
pengalihan saham milik DP dalam ASP kepada GES, 
dan (ii) Surat konfirmasi hutang tanggal 22 Pebruari 
2011 Desember 2012. Terhadap hutang tersebut 
dikenakan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per 
tahun dan akan dibayar lunas berikut bunga selambat-
lambatnya 30 September 2013.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, GES belum 
melakukan pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan
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63. Surat Konfirmasi 
Hutang tertanggal 
14 Pebruari 2013 
yang dibuat dibawah 
tangan oleh GES, 
disetujui dan diterima 
oleh DP

DP sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- GES sebagai 

penerima 
pinjaman.

GES menyatakan bahwa GES mempunyai hutang 
kepada DP sebesar Rp72.677.659,00 (tujuh puluh 
dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus 
lima puluh sembilan Rupiah) sehubungan dengan: 
(i) Penegasan Jual Beli Saham No. 152 tanggal 23 
Desember 2011 tentang pengalihan saham milik DP 
dalam ASP kepada GES, dan (ii) Surat konfirmasi 
hutang tanggal 22 Pebruari 2011 Desember 2012. 
Terhadap hutang tersebut dikenakan bunga sebesar 
10% (sepuluh persen) per tahun dan akan dibayar 
lunas berikut bunga selambat-lambatnya 30 September 
2013. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, GES 
belum melakukan pelunasan dan Pernyataan masih 
berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

64. Surat Pernyataan 
PT Graha Santika 
Dyandra (“GSD”) 
tertanggal 14 
Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

DP sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- GSD sebagai 

penerima 
pinjaman.

GSD menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 
surat pernyataan tersebut, GSD berhutang kepada DP 
sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan 
ratus ribu Rupiah). Selanjutnya, GSD juga menyatakan 
bahwa GSD akan melunasi seluruh pinjaman tersebut 
selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada 
tanggal diterbitkannya Prospektus ini, GSD belum 
melakukan pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

65. Surat Pernyataan 
GSD tertanggal 
14 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

DP sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- GSD sebagai 

penerima 
pinjaman.

GSD menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 
surat pernyataan tersebut, GSD berhutang kepada 
Perseroan sebesar Rp382.200,00 (tiga ratus delapan 
puluh dua ribu dua ratus Rupiah). Selanjutnya, GSD 
juga menyatakan bahwa GSD akan melunasi seluruh 
pinjaman tersebut selambat-lambatnya tanggal 31 
Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus 
ini, GSD belum melakukan pelunasan dan Pernyataan 
masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

66. Surat Pernyataan 
Ery Erlangga (“Ery”) 
tertanggal 14 
Pebruari 2013

DP sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- Ery sebagai 

penerima 
pinjaman.

Ery menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat 
pernyataan tersebut, Ery berhutang kepada DP sebesar 
Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus 
ribu Rupiah). Selanjutnya, Ery juga menyatakan 
bahwa Ery akan melunasi seluruh pinjaman tersebut 
selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada 
tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Ery belum 
melakukan pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

67. Surat pernyataan 
tertanggal 14 pebruari 
2013 yang dibuat di 
bawah tangan oleh 
VLF(“Pernyataan”)

DC sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- VLF sebagai 

penerima 
pinjaman.

VLF menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 
penandatanganan Pernyataan, VLF memiliki hutang 
kepada DC sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta 
Rupiah). Terhadap hutang tersebut, VLF bersedia 
dikenakan bunga sebesar 10% terhitung sejak tanggal 
Pernyataan. Selanjutnya, VLF menyatakan akan 
melunasi seluruh hutang tersebut berikut dengan 
bunga selambat-lambatnya tanggal 30 September 
2013. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, VLF 
belum melakukan pelunasan dan Pernyataan masih 
berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

68. Surat Pernyataan 
Faisal Yulianto 
(“Faisal”) tertanggal 
13 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

FCQ sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- Faisal sebagai 

penerima 
pinjaman.

Faisal menyatakan bahwa akan melunasi seluruh 
pinjaman yang diperoleh dari FCQ berdasarkan 
Perjanjian pemberian pinjaman tertanggal 26 
Pebruari 2009 dengan sisa saldo pinjaman sebesar 
Rp1.658.940.203,00 (satu miliar enam ratus lima puluh 
delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus 
tiga Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 
2013. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, 
Faisal belum melakukan pelunasan dan Pernyataan 
masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan
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Perpanjangan

69. Surat Pernyataan 
Seno Adhi Damono 
(“Seno”) tertanggal 
12 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

FCQ sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- Seno sebagai 

penerima 
pinjaman.

Seno menyatakan bahwa akan melunasi seluruh 
pinjaman yang diperoleh dari FCQ  berdasarkan 
Perjanjian pemberian pinjaman tertanggal 26 
Pebruari 2009 dengan sisa saldo pinjaman sebesar 
Rp6.077.023.268,,00 (enam miliar  tujuh puluh 
tujuh juta dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh 
delapanRupiah) selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 
2013. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, 
Seno belum melakukan pelunasan dan Pernyataan 
masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

70. Surat Pernyataan 
Muhammad Riza 
(“MR”) tertanggal 
13 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

VIS sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- MR sebagai 

penerima 
pinjaman.

MR menyatakan bahwa MR akan melunasi seluruh 
pinjaman yang diperoleh dari VIS berdasarkan 
Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 2 Januari 
2009 dengan sisa saldo pinjaman sebesar 
Rp1.183.768.334,00 (satu miliar seratus delapan 
puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga 
ratus tiga puluh empat Rupiah) selambat-lambatnya 
tanggal 31 Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, MR belum melakukan pelunasan dan 
Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

71. Surat Pernyataan 
R i v e l i n d o 
V i v e k a n a n d a 
(“RV”) tertanggal 
13 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

VIS sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- RV sebagai 

penerima 
pinjaman.

menyatakan bahwa RVakan melunasi seluruh 
pinjaman yang diperoleh dari VIS berdasarkan 
Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 2 Januari 2009 
dengan sisa saldo pinjaman sebesar Rp751.300.00,00 
(tujuh ratus lia puluh satu juta tia ratus ribu Rupiah) 
selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada 
tanggal diterbitkannya Prospektus ini, RV belum 
melakukan pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

72. Surat Pernyataan 
Johny Arto Lawerissa 
(“JAL”) tertanggal 
13 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

VIS sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- JAL sebagai 

penerima 
pinjaman.

menyatakan bahwa JAL akan melunasi seluruh 
pinjaman yang diperoleh dari VIS berdasarkan 
Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 2 Januari 2009 
dengan sisa saldo pinjaman sebesar Rp176.708.264,00 
(seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan 
ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada tanggal 
diterbitkannya Prospektus ini, JAL belum melakukan 
pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

73. Surat Pernyataan 
PT Anugrah Sapta 
Pesona (“ASP”) 
tertanggal 14 
Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

GMU sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- ASP sebagai 

penerima 
pinjaman.

ASP menyatakan sampai dengan tanggal surat 
pernyataan tersebut, GMU berhutang kepada GMU 
sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus 
ribu Rupiah). Selanjutnya, ASP juga menyatakan 
bahwa ASP akan melunasi seluruh pinjaman tersebut 
selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada 
tanggal diterbitkannya Prospektus ini, ASP belum 
melakukan pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

74. Surat Pernyataan 
GM tertanggal 
14 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

GMU sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- GM sebagai 

penerima 
pinjaman.

GM menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 
surat pernyataan tersebut, GM berhutang kepada 
GMU sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 
Rupiah). Selanjutnya, GM juga menyatakan bahwa GM 
akan melunasi seluruh pinjaman tersebut selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada tanggal 
diterbitkannya Prospektus ini, GM belum melakukan 
pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

75. Surat PT Graha 
Utama Development 
(“GUD”) tertanggal 
14 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

GMU sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- GUD sebagai 

penerima 
pinjaman.

GUD menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat 
pernyataan tersebut, GUD berhutang kepada GMU 
sebesar Rp309.948.000,00 (tiga ratus sembilan juta 
sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah). 
Selanjutnya, GUD juga menyatakan bahwa GUD 
akan melunasi seluruh pinjaman tersebut selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada tanggal 
diterbitkannya Prospektus ini, GUD belum melakukan 
pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan
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76. Surat Pernyataan 
PT Graha Utama 
Investama (“GUI”) 
tertanggal 14 
Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

GMU sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- GUI sebagai 

penerima 
pinjaman.

GUI menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat 
pernyataan tersebut, GUI berhutang kepada GMU 
sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima 
ratus ribu Rupiah). Selanjutnya, GUI juga menyatakan 
bahwa GUI akan melunasi seluruh pinjaman tersebut 
selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada 
tanggal diterbitkannya Prospektus ini, GUI belum 
melakukan pelunasan dan Pernyataan masih berlaku

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

77. Surat Pernyataan 
AA tertanggal 14 
Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

API sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- AA sebagai 

penerima 
pinjaman.

AA menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 
surat pernyataan tersebut, AA berhutang kepada 
PT Andalusia Prima Investama (“API”) sebesar 
Rp8.178.100.000,00 (delapan miliar seratus tujuh 
puluh delapan juta seratus ribu Rupiah). 

Selanjutnya, AA juga menyatakan bahwa AA akan 
membayar jumlah hutang tersebut sampai dengan 
lunas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 
surat pernyataan tersebut

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

78. Surat pernyataan 
tertanggal 14 
Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

NDI sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- PT Santika 

Dyandra 
Management 
(“SDM”) 
sebagai 
penerima 
pinjaman.

SDM menyatakan bahwa SDM memiliki hutang 
sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu 
Rupiah) kepada NDI yang akan dilunasi selambat-
lambatya 31 Maret 2013. Pada tanggal diterbitkannya 
Prospektus ini, SDM belum melakukan pelunasan dan 
Pernyataan masih berlaku

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

79. Surat Pernyataan 
tertanggal 12 
Pebruari 2013

NDI sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- MIE sebagai 

penerima 
pinjaman.

MIE berhutang kepada NDI yang merupakan 
pemegang saham MIE sebesar Rp21.794.992.000,00 
(dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat 
juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu). 

Selanjutnya, jumlah terhutang tersebut akan 
dikonversikan sebagai tambahan atau peningkatan 
modal disetor MIE oleh NDI selambat-lambatnya pada 
bulan Juli 2013

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

80. Surat pernyataan 
tertanggal 14 pebruari 
2013 yang dibuat di 
bawah tangan oleh 
VLF (“Pernyataan”)

DGU sebagai 
pemberi 
pinjaman; dan
- VLF sebagai 

penerima 
pinjaman.

VLF menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 
penandatanganan Pernyataan, VLF memiliki hutang 
kepada DGU sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar 
lima ratus lima puluh juta Rupiah). 

Terhadap hutang tersebut, VLF bersedia dikenakan 
bunga sebesar 10% terhitung sejak tanggal Pernyataan. 

Selanjutnya, VLF menyatakan akan melunasi seluruh 
hutang tersebut berikut dengan bunga selambat-
lambatnya tanggal 30 September 2013

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

81. Surat Pernyataan 
MAIE tertanggal 14 
Pebruari 2013

- MAIE sebagai 
pihak yang 
menerima 
pinjaman; 
dan Tan Arly 
Chandra 
sebagai 
pemberi 
pinjaman 

MAIE menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat 
pernyataan tersebut, MAIE berhutang kepada Tan Arly 
Chandra sebesar Rp1.316.625.000,00 (satu miliar tiga 
ratus enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu 
Rupiah). Selanjutnya, MAIE juga menyatakan bahwa 
MAIE akan membayar jumlah hutang tersebut sampai 
dengan lunas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
tanggal surat pernyataan tersebut

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

82. Surat Pernyataan 
MAIE tertanggal 
14 Pebruari 2013 
(“Pernyataan”)

PT Goldwin 
Megah Asia 
sebagai pihek 
yang memberikan 
pinjaman; dan
- MAIE sebahai 

pihak yang 
menerima 
pinjaman

MAIE berhutang kepada PT Goldwin Megah Asia 
sebesar Rp10.269.675.000,00 (sepuluh miliar dua 
ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh 
lima ribu Rupiah). Selanjutnya, MAIE juga menyatakan 
bahwa MAIE akan melunasi seluruh pinjaman tersebut 
selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013. Pada 
tanggal diterbitkannya Prospektus ini, MAIE belum 
melakukan pelunasan dan Pernyataan masih berlaku.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan
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12. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Perseroan telah menandatangi beberapa perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga antara lain 
untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan menambah modal kerja.

No Perjanjian Para Pihak Keterangan Jangka Waktu Ketentuan Mengenai 
Nilai Perjanjian

Kemungkinan 
Perpanjangan

DP
1. Perjanjian 

Kerjasama 
Penyelenggaraan 
Pameran Indonesia 
International Motor 
Show No. 161/
PKS/Gaikindo-
Dyandra/12/2010 
tanggal 21 
Desember 2010

- DP, sebagai pihak yang 
menyediakan tempat; 
dan

- Gabungan Industri 
Kendaraan Bermotor 
Indonesia (“Gaikindo”), 
sebagai pihak 
penyelenggara acara

- Gaikindo setuju untuk bekerjasama 
dengan DP untuk penyelengaaraan 
pameran kendaraan bermotor yang 
diberi nama Indonesia International 
Motor Show (“Pameran”) meliputi 
persiapan dan pelaksanaan Pameran. 

- Dalam Perjanjian diatur mengenai 
kewajiban DP antara lain: (i) untuk 
melakukan seluruh kegiatan persiapan 
dan pelaksanaan Pameran, (ii) 
memasarkan seluruh stan yang ada 
pada Pameran kepada calon peserta, 
(iii) mencari sponsor Pameran 
sesuai dengan nilai dalam paket 
sponsorship yang telah disepakati 
oleh kedua belah pihak, (iv) menyusun 
rencana anggaran biaya Pameran, 
(v) mengelola keuangan kegiatan 
tersebut secara penuh dan (vi) wajib 
mempertahankan skala Pameran 
secara kualitatif dan kuantitatif. 

3 (tiga) tahun sejak 
tahun 2011 sampai 

tahun 2014

Masing-masing pihak akan 
mendapatkan kompensasi 
atas kontribusinya dimana 
Gaikindo akan menerima 
R p 3 . 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
(tiga miliar tujuh ratus 
lima  puluh juta Rupiah) 
pada setiap tahun 
penyelenggaraan pameran 
dan DP berhak atas sisa 
keuntungan yang didapat 
dari penyelenggaraan 
pameran setelah dikurangi 
seluruh kewajiban 
kompensasi kepada 
Gaikindo dan pihak lainnya

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

- Kerjasama antara para pihak dapat 
diakhiri apabila: (i) jangka waktu 
kerjasama berakhir, (ii) salah satu 
pihak melakukan kesalahan nyata 
atpau lalai dalam menjalankan 
kewajibannya dalam rangka kerjasama 
penyelenggaraan Pameran, atau 
(iii) salah satu pihak mengajukan 
permohonan untuk mengakhiri 
kerjasama dan mendapatkan 
persetujuan dari pihak lainnya.

2. Perjanjian 
Kerjasama 
Penyelenggaraan 
Indocomtech 
tanggal 17 Agustus 
2010

- DP, sebagai pihak yang 
menyediakan tempat; 
dan

- Yayasan Apkomindo 
Indonesia (“YAI”), 
sebagai pihak 
penyelenggaran acara

- Para pihak bermaksud untuk 
melakukan kerjasama dalam 
penyelenggaraan pameran 
Indocomtech (“Pameran”). 

- Perjanjian ini mengandung klausul 
kerahasiaan. 

3 tahun dimulai pada 
tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2013, 

atau sejak tanggal 17 
Agustus 2012 sampai 

dengan tanggal 31 
Desember 2013 

atau sampai dengan 
berakhirnya Pameran 

yang ketiga

- Tidak diatur opsi 
perpanjangan

3. Perjanjian Sewa 
No. 29-30/DGU/
PS-1/VII/10 tanggal 
12 Juli 2010

- DP sebagai pihak yang 
menyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai 3 dengan no. unit 
29-30 seluas 120 m2; 
dan Dragon Computer 
sebagai pihak yang 
menewa.

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

1 Juli 2010 sampai 
dengan 30 Juni 2015

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah
• R p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Juli 2010 
sampai 30 Juni 2011 
plus PPN

• R p 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2011 
sampai 30 Juni 2012 
plus PPN

• R p 5 5 1 . 2 5 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2012 
sampai 30 Juni 2013 
plus PPN

• Rp578.812,00: 1 Juli 
2013 sampai 30 Juni 
2014 plus PPN

• Rp636.693,00: 1 Juli 
2014 sampai 30 Juni 
2015 plus PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 
bulan.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan
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No Perjanjian Para Pihak Keterangan Jangka Waktu Ketentuan Mengenai 
Nilai Perjanjian

Kemungkinan 
Perpanjangan

4. Perjanjian Sewa 
No. 14-15/DGU/
PS-1/VII/10 tanggal 
1 Juli 2010

- DP sebagai pihak yang 
menyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai 3 dengan no. 
unit 14 &15 seluas 
73,53 m2; dan Byte Pro 
sebagai penyewa.

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

1 Juli 2010 sampai 
dengan 30 Juni 2015

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah:
• R p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Juli 2010 
sampai 30 Juni 2011 
plus PPN

• R p 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2011 
sampai 30 Juni 2012 
plus PPN

• R p 5 5 1 . 2 5 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2012 
sampai 30 Juni 2013 
plus PPN

• Rp578.812,00: 1 Juli 
2013 sampai 30 Juni 
2014 plus PPN

• Rp636.693,00: 1 Juli 
2014 sampai 30 Juni 
2015 plus PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 bulan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

5. Perjanjian Sewa 
No. 14-08/DGU/
PS-1/VII/10 tanggal 
21 Juli 2010

- DP sebagai pihak yang 
menyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai 1 dengan no. unit 
8 seluas 102,074 m2; 
dan PT Premier Retail 
Indonesia sebagai 
Penyawa.

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

1 Juli 2010 sampai 
dengan 31 Mei 2015

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah:
• R p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Juli 2010 
sampai 30 Juni 2011 
plus PPN

• R p 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2011 
sampai 30 Juni 2012 
plus PPN

• R p 5 5 1 . 2 5 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2012 
sampai 30 Juni 2013 
plus PPN

• Rp578.812,00: 1 Juli 
2013 sampai 30 Juni 
2014 plus PPN

• Rp636.693,00: 1 Juli 
2014 sampai 30 Juni 
2015 plus PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 bulan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

6. Perjanjian Sewa 
No. 33a/DGU/PS-1/
VII/10 tanggal 19 
Juli 2010

- DP sebagai pihak yang 
menyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai 3 dengan no. 
unit 33a seluas 78,17 
m2; dan PT Bengawan 
Abadi Komputerindo

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

1 Juli 2010 sampai 
dengan 30 Juni 2015

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah:
• R p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Juli 2010 
sampai 30 Juni 2011 
plus PPN

• R p 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2011 
sampai 30 Juni 2012 
plus PPN

• R p 5 5 1 . 2 5 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2012 
sampai 30 Juni 2013 
plus PPN

• Rp578.812,00: 1 Juli 
2013 sampai 30 Juni 
2014 plus PPN

• Rp636.693,00: 1 Juli 
2014 sampai 30 Juni 
2015 plus PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 bulan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan
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No Perjanjian Para Pihak Keterangan Jangka Waktu Ketentuan Mengenai 
Nilai Perjanjian

Kemungkinan 
Perpanjangan

7. Perjanjian Sewa 
No. 32b/DGU/PS-1/
VII/10 tanggal 1 Juli 
2010

- DP sebagai pihak yang 
menyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai 3 dengan no. 
unit 32b seluas 72,90 
m2; dan PT Bengawan 
Abadi Komputerindo 
sebagai Penyewa

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

1 Juli 2010 sampai 
dengan 30 Juni 2015

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah:
• R p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Juli 2010 
sampai 30 Juni 2011 
plus PPN

• R p 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2011 
sampai 30 Juni 2012 
plus PPN

• R p 5 5 1 . 2 5 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2012 
sampai 30 Juni 2013 
plus PPN

• Rp578.812,00: 1 Juli 
2013 sampai 30 Juni 
2014 plus PPN

• Rp636.693,00: 1 Juli 
2014 sampai 30 Juni 
2015 plus PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 bulan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

8. Perjanjian Sewa 
No. 3A/DGU/PS-
1/X/11 tanggal 24 
Oktober 2011

- DP sebagai pihak yang 
menyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai 1 dengan no. 
unit 3A seluas 65,48 
m2; dan MMB Digital 
sebagai Penyewa

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

1 Nopember 2011 
sampai dengan 31 

Oktober 2013

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah:
• R p 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Nopember 
2011 sampai 31 
Oktober 2012 plus PPN

• R p 5 7 7 . 5 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Nopember 
2012 sampai 31 
Oktober  2013 plus 
PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 bulan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan 

9. Perjanjian Sewa 
No. 05/DGU/PS-1/
VII/10 tanggal 12 
Juli 2010

- DP sebagai pihak yang 
menyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai 3 dengan no. 
unit 5 seluas 48,98 m2; 
dan Astrindo Senayasa 
sebagai Penyewa

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

1 Juli 2010 sampai 
dengan 30 Juni 2015

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah:
• R p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Juli 2010 
sampai 30 Juni 2011 
plus PPN

• R p 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2011 
sampai 30 Juni 2012 
plus PPN

• R p 5 5 1 . 2 5 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2012 
sampai 30 Juni 2013 
plus PPN

• Rp578.812,00: 1 Juli 
2013 sampai 30 Juni 
2014 plus PPN

• Rp636.693,00: 1 Juli 
2014 sampai 30 Juni 
2015 plus PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 bulan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

10. Perjanjian Sewa 
No. 45/DGU/PS-1/
VII/10 tanggal 14 
Juli 2010

- DP sebagai pihak yang 
meyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai 3 dengan no. unit 
45 seluas 51 m2; dan 
Infocus Gallery sebagai 
Penyewa

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

1 Juli 2010 sampai 
dengan 30 Juni 2015

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah:
• R p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Juli 2010 
sampai 30 Juni 2011 
plus PPN

• R p 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2011 
sampai 30 Juni 2012 
plus PPN

• R p 5 5 1 . 2 5 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2012 
sampai 30 Juni 2013 
plus PPN

• Rp578.812,00: 1 Juli 
2013 sampai 30 Juni 
2014 plus PPN

• Rp636.693,00: 1 Juli 
2014 sampai 30 Juni 
2015 plus PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 bulan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan
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No Perjanjian Para Pihak Keterangan Jangka Waktu Ketentuan Mengenai 
Nilai Perjanjian

Kemungkinan 
Perpanjangan

11. Perjanjian Sewa 
No. 11/DGU/PS-1/
VII/10 tanggal 1 Juli 
2010

- DP sebagai pihak yang 
menyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai 3 dengan no. 
unit 11 seluas 49,36 
m2; dan Byte Power 
sebagai Penyewa

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

1 Juli 2010 sampai 
dengan 30 Juni 2015

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah:
• R p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Juli 2010 
sampai 30 Juni 2011 
plus PPN

• R p 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2011 
sampai 30 Juni 2012 
plus PPN

• R p 5 5 1 . 2 5 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2012 
sampai 30 Juni 2013 
plus PPN

• Rp578.812,00: 1 Juli 
2013 sampai 30 Juni 
2014 plus PPN

• Rp636.693,00: 1 Juli 
2014 sampai 30 Juni 
2015 plus PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 bulan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

12. Perjanjian Sewa 
No. 03/DGU/PS-1/
VII/10 tanggal 15 
Juli 2010

- DP sebagai pihak yang 
menyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai 3 dengan no. unit 
3 seluas 49,6 m2; dan 
Masterdiatek sebagai 
Penyewa

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

1 Juli 2010 sampai 
dengan 30 Juni 2015

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah:
• R p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Juli 2010 
sampai 30 Juni 2011 
plus PPN

• R p 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2011 
sampai 30 Juni 2012 
plus PPN

• R p 5 5 1 . 2 5 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2012 
sampai 30 Juni 2013 
plus PPN

• Rp578.812,00: 1 Juli 
2013 sampai 30 Juni 
2014 plus PPN

• Rp636.693,00: 1 Juli 
2014 sampai 30 Juni 
2015 plus PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 bulan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

13. Perjanjian Sewa 
No. 06/DGU/PS-1/
VII/10 tanggal 12 
Juli 2010

- DP sebagai pihak yang 
menyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai 3 dengan no. 
unit 6 seluas 49,20 
m2; dan PT Paradise 
Cipta Solusi sebagai 
Penyewa

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

1 Juli 2010 sampai 
dengan 30 Juni 2015

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah:
• R p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Juli 2010 
sampai 30 Juni 2011 
plus PPN

• R p 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2011 
sampai 30 Juni 2012 
plus PPN

• R p 5 5 1 . 2 5 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2012 
sampai 30 Juni 2013 
plus PPN

• Rp578.812,00: 1 Juli 
2013 sampai 30 Juni 
2014 plus PPN

• Rp636.693,00: 1 Juli 
2014 sampai 30 Juni 
2015 plus PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 bulan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

14. Perjanjian Sewa 
No. 25A/DGU/PS-1/
VIII/11 tanggal 5 
Agustus 2011

- DP sebagai pihak yang 
menyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai Dasar dengan no. 
unit 25A seluas 50 m2; 
dan DOSS

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

2011 sampai dengan 
30 April 2015

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah:
• R p 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Agustus 2011 
sampai 30 April 2012 
plus PPN

• R p 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Mei 2012 
sampai 30 April 2013 
plus PPN

• R p 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Mei 2013 
sampai 30 April 2014 
plus PPN

• Rp727.650,00: 1 Mei 
2014 sampai 30 April 
2015 plus PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 bulan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan
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No Perjanjian Para Pihak Keterangan Jangka Waktu Ketentuan Mengenai 
Nilai Perjanjian

Kemungkinan 
Perpanjangan

15. Perjanjian Sewa 
No. 31/DGU/PS-1/
VII/10 tanggal 1 Juli 
2010

- DP sebagai pihak yang 
menyewakan ruangan 
di e-mall Ratu Plaza 
lantai 3 dengan no. unit 
31 seluas 152,8 m2; 
dan PT Acer Indonesia 
sebagai Penyewa

- Penyewa tidak menyerahkan atau 
menyewakan kembali kepada pihak 
lain atas ruangan yang telah disewa 
oleh Penyewa tanpa ijin tertullis 
terlebih dahulu dari DP

1 Juli 2010 sampai 
dengan 30 Juni 2015

Nilai sewa yang berlaku 
untuk masing-masing 
periode adalah:
• R p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /

bulan: 1 Juli 2010 
sampai 30 Juni 2011 
plus PPN

• R p 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2011 
sampai 30 Juni 2012 
plus PPN

• R p 5 5 1 . 2 5 0 , 0 0 / m 2 /
bulan: 1 Juli 2012 
sampai 30 Juni 2013 
plus PPN

• Rp578.812,00: 1 Juli 
2013 sampai 30 Juni 
2014 plus PPN

• Rp636.693,00: 1 Juli 
2014 sampai 30 Juni 
2015 plus PPN

dengan jadwal 
pembayaran setiap 3 bulan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

16. Perjanjian 
Kerjasama 
Penyelenggaraan 
Pameran Indonesia 
Internasional 
Communication 
Expo & Conference 
No. 347/PKS/
DYP-ATSI/V/2011 
tertanggal 13 Mei 
2011

- DP, sebagai pihak yang 
menyediakan tempat; 
dan

- Asosiasi Telepon 
Selular Indonesia 
(“ATSI”), sebagai pihak 
penyelenggaran acara

- Para pihak bermaksud mengikatkan 
diri satu sama lain untuk melakukan 
kerjasama yang saling menguntungkan 
kedua belah pihak untuk dapat 
menyelenggarakan “Indonesia 
International Communication Expo & 
Conference”. 

- Perjanjian ini mengandung klausul 
kerahasiaan.

3 kali 
penyelenggaraan 

pameran atau untuk 
jangka waktu 3 (tiga) 
tahun yang dimulai 
sejak tahun 2012 

sampai tahun 2014

- Tidak diatur opsi 
perpanjangan

17. Perjanjian 
Kerjasama 
Penyelenggaraan 
Pameran dan 
Konvesi Desain.
ID No. 076/
PKS/Dyandra-
HDII/X/2009 
tertanggal 7 
Oktober 2009

- DP, sebagai pelaksana 
pameran dan konvensi 
desain interior; dan

- Himpunan Desainer 
Interior Indonesia 
(“HDII”), sebagai 
pemberi hak eksklusif 

- HDII menunjuk dan memberikan hak 
ekslusif untuk DP sebagai pelaksana 
pameran dan konvensi desain 
interior yang diberi nama “Desain.ID, 
Indonesia International Interior Design 
Forum” (“Pameran”). 

- DP berkewajiban antara lain untuk: 
(i) melakukan seluruh kegiatan 
teknik persiapan dan pelaksanaan 
Pameran; (ii) membantu HDII dalam 
melakukan keperluan administrasi; 
(iii) menyediakan seorang full-time 
dedicated staff; (iv) berkewajiban 
mengelola keuangan kegiatan 
pameran; (v) bertanggung jawab atas 
berbagai media promosi; (vi) membuat 
progress report untuk marketing 
dan sales satu bulan sekali; dan 
(vii) memberikan laporan pada akhir 
pameran. 

- Dalam Perjanjian diatur pembatasan 
bahwa DP tidak akan melakukan 
kegiatan/pameran yang sejenis selama 
masih terikat dengan Perjanjian baik 
dengan acra dikerjakan sendiri atau 
dengan cara bekerja sama dengan 
pihak lainnya. 

3 (tiga) kali 
penyelenggaraan 

Pameran yang 
dimulai sejak tahun 
2010 dan diakhiri 

paling lambat tahun 
2014

HDII akan mendapatkan 
kompensasi sebesar 
Rp600.000.000,- untuk 
p e n y e l e n g g a r a a n 
Pameran pertama, 
dan akan dinaikkan 
sebesar Rp650.000.000,- 
p e n y e l e n g g a r a a n 
Pameran kedua dan 
Rp750.000.000,- untuk 
p e n y e l e n g g a r a a n 
Pameran ketiga, dimana 
untuk hasil sponsorship 
akan dibagi secara rata 
dengan persentase 50:50 
kepada para pihak

Dapat diperpanjang 
dengan 

berdasarkan hasil 
musyawarah dan 
kesepakatan para 

pihak

- Perjanjian ini dapat diakhiri dalam 
hal: (i) berakhirnya jangka waktu; 
atau (ii) salah satu pihak telah 
melakukan kesalahan nyata dan lalai 
dalam melaksanakan kewajibannya 
berdasarkan Perjanjian; atau (iii) salah 
satu pihak mengajukan permohonan 
untuk mengakhiri kerjasama dan 
mendapatkan persetujuan dari pihak 
lainnya. 

- Dalam hal terjadi sengketa, bila 
tidak dapat diselesaikan melalui 
musyawarah untuk mufakat, maka 
akan diselesaikan melalui badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 

- Hukum yang berlaku dalam Perjanjian 
ini adalah hukum negara Republik 
Indonesia.
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No Perjanjian Para Pihak Keterangan Jangka Waktu Ketentuan Mengenai 
Nilai Perjanjian

Kemungkinan 
Perpanjangan

18. Akta No. 44 
tertanggal 16 
Desember 2009 
sebagaimana 
diubah berdasarkan 
Akta Perpanjangan 
Sewa Menyewa 
No.16 tertanggal 
9 Desember 2011 
dibuat di hadapan 
Hendrik Jaury, SH 
Notaris di Kota 
Makassar

- DP, sebagai penyewa 
tanah; dan

- Darussalam Darsono 
(“PemberiSewa”), 
sebagai pemilik tanah

- DP menyewa dari Pemberi Sewa 
sebidang tanah berikut bangunan 
yang berdiri di atas Hak Milik No. 
20107/Kunjungmae terletak di Jalan 
Cendrawasih No. 3A, Kelurahan 
Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kota 
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, 
dengan luas 130m2 (“Objek Sewa”) 
menurut sertipikat yang dikeluarkan 
pada tanggal 13 Januari 2004 yang 
terdaftar atas nama Pemberi Sewa. 

- Berdasarkan Perjanjian, para pihak 
memilih domisili hukumnya di Kantor 
Kepaniteraan Negeri kelas I-A di kota 
Makassar.

Sampai dengan 18 
Desember 2013

Rp120.000.000,- Tidak diatur opsi 
perpanjangan

19. Perjanjian Sewa 
Menyewa Gedung 
Pameran DP 
2009 No. 014/
JIEXPO/ESP/08 
sebagaimana 
diubah berdasarkan 
Addendum 
Perjanjian Sewa 
Menyewa antara 
PT Jakarta 
International Expo 
Dengan DP No. 
185/JIExpo-DP/
LGL/VIII/08 
tanggal 8 Agustus 
2008, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup.

- PT Jakarta International 
Expo (“Jiexpo”), 
sebagai pemberi sewa; 
dan

- DP, sebagai penyewa.

- Jiexpo menyewakan kepada DP Hall 
A 1,2,3, Hall B 1,2 Hall C 1,2 Hall D 
1,2 dan lokasi Open Space (“Tempat 
Penyelenggaraan Kegiatan”) di dalam 
lokasi Arena Pekan Raya Jakarta 
Kemayoran yang terletak di Jalan Eks 
Bandar Udara Kemayoran, Jakarta 
Pusat dengan tujuan penyelenggaraan 
pameran Indonesia International Motor 
Show (IIMS) selama 5 tahun yaitu 
kegiatan IIMS tahun 2009, 2010, 2011, 
2012 dan 2013.

- Para pihak sepakat untuk 
menyelesaikan segala perselisihan 
yang timbul dari Perjanjian ini melalui 
musyawarah untuk mufakat dan jika 
tidak dapat terselesaikan, maka akan 
diselesaikan melalui Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat.

5 (lima) kali 
penyelenggaraan 

pameran IMS 
selama 5 tahun yaitu 
kegiatan IIMS tahun 
2009, 2010, 2011, 
2012 dan 2013.

Mengikuti standar harga 
publik (publish price rate), 
dengan ketentuan sebagai 
berikut:
- Tahun ke I discount 

sebesar 25% dari harga 
publik tahun yang 
bersangkutan;

- Tahun ke II discount 
sebesar 20%  dari 
harga publik tahun 
yang bersangkutan;

- Tahun ke III discount 
sebesar 15%  dari 
harga publik tahun 
yang bersangkutan;

- Tahun ke IV discount 
sebesar 10%  dari 
harga publik tahun 
yang bersangkutan;

- Tahun ke V discount 
sebesar 10%  dari 
harga publik tahun 
yang bersangkutan; 
dan

- Khusus lokasi Pameran 
Open Space, untuk 
perhitungan harga 
sewa setiap tahunnya 
akan dilakukan Space 
Opname, sesuai 
dnegan penggunaan 
area Pameran.

Dalam hal DP 
bermaksud 

memperpanjang 
jangka waktu sewa 

maka DP wajib 
memberitahukan 

maksudnya kepada 
Jiexpo secara 
tertulis paling 
lambat 3 hari 
sebelumnya.

20. Tenancy Agreement 
tertanggal 1 Mei 
2010, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup.

- PT Ratu Sayang 
International (“RSI”), 
sebagai pemberi sewa; 
dan

- DP, sebagai penyewa

- RSI menyewakan kepada DP seluruh 
bangunan termasuk perlengkapan/
fasilitas  yang ada di dalamnya (“Objek 
Sewa”) yang merupakan seluruh 
bagian dari Lantai Dasar (Ground 
Floor) dari bangunan yang bernama 
Pusat Perbelanjaan Ratu Plaza yang 
berada di Jalan Jenderal Sudirman, 
Jakarta Pusat yang memiliki luas 
kurang lebih 1.241,72 m2 (seribu dua 
ratus empat puluh satu koma tujuh 
puluh dua meter persegi).

- Berdasarkan Perjanjian, terdapat 
pembatasan antara lain: (i) DP 
dilarang untuk mengakhiri Perjanjian 
atau mengurangi harga sewa dan 
biaya pemeliharaan; (ii) DP tidak akan 
menggunakan Objek Sewa selain 
daripada peruntukkanya yaitu sentra 
computer dan (iii) DP dilarang untuk 
mengalihkan atau meyewakan kembali 
Objek Sewa tanpa persteujuan tertulis 
dari RSI.

5 (lima) tahun sejak 
tanggal 1 Mei 2010 
sampai dengan 30 

April 2015.

Nilai sewa atas Objek 
Sewa tanpa termasuk nilai 
biaya pemeliharaan adalah 
sebagai beriku:
- Periode 1 Mei 2010 

sampai dengan 30 
April 2011 adalah 
Rp300.000/m2/bulan + 
PPN;

- Periode 1 Mei 2011 
sampai dengan 30 
April 2012 adalah 
Rp315.000/m2/bulan + 
PPN;

- Periode 1 Mei 2012 
sampai dengan 30 
April 2013 adalah 
Rp330.750/m2/bulan + 
PPN;

- Periode 1 Mei 2013 
sampai dengan 30 
April 2014 adalah 
Rp347.288/m2/bulan + 
PPN; dan

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

- Apabila terjadi sengketa sehubungan 
dengan Perjanjian, maka akan 
diselesaikan secara musyawarah, 
tetapi jika tidak dapat diselesaikan 
maka para pihak sepakat untuk 
menyelesaikan sengketa tersebut 
melalui badan Arbitrase Nasional 
Indoensia (BANI).

- Periode 1 Mei 2014 
sampai dengan 30 
April 2015 adalah 
Rp364.652/m2/bulan + 
PPN.
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21. Tenancy Agreement 
tertanggal 1 Juli 
2010, dibuat di 
bawah tangan dan 
bermaterai cukup.

- PT Ratu Sayang 
International (“RSI”), 
sebagai pemberi sewa; 
dan

- DP, sebagai penyewa

- RSI menyewakan kepada DP seluruh 
bangunan termasuk perlengkapan/
fasilitas  yang ada di dalamnya (“Objek 
Sewa”) yang merupakan seluruh 
bagian dari Lantai Tiga (Third Floor) 
dari bangunan yang bernama Pusat 
Perbelanjaan Ratu Plaza yang berada 
di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 
Pusat yang memiliki luas kurang lebih 
4.014,95 m2 (empat ribu empat belas 
koma sembilan lima meter persegi).

- Berdasarkan Perjanjian, terdapat 
pembatasan antara lain: (i) DP 
dilarang untuk mengakhiri Perjanjian 
atau mengurangi harga sewa dan 
biaya pemeliharaan; (ii) DP tidak akan 
menggunakan Objek Sewa selain 
daripada peruntukkanya yaitu sentra 
computer dan (iii) DP dilarang untuk 
mengalihkan atau meyewakan kembali 
Objek Sewa tanpa persteujuan tertulis 
dari RSI.

- Apabila terjadi sengketa sehubungan 
dengan Perjanjian, maka akan 
diselesaikan secara musyawarah, 
tetapi jika tidak dapat diselesaikan 
maka para pihak sepakat untuk 
menyelesaikan sengketa tersebut 
melalui badan Arbitrase Nasional 
Indoensia (BANI).

5 (lima) tahun sejak 
tanggal 1 Juli 2010 
sampai dengan 30 

Juni 2015.

Nilai sewa atas Objek 
Sewa tanpa termasuk nilai 
biaya pemeliharaan adalah 
sebagai beriku:
- Periode 1 Juli 2010 

sampai dengan 30 
Juni 2011 adalah 
Rp230.596/m2/bulan + 
PPN;

- Periode 1 Juli 2011 
sampai dengan 30 
Agustus 2012 adalah 
Rp242.126/m2/bulan + 
PPN;

- Periode 1 Juli 2012 
sampai dengan 30 
Juni 2013 adalah 
Rp254.232/m2/bulan + 
PPN;

- Periode 1 Juli 2013 
sampai dengan 30 
Juni 2014 adalah 
Rp266.944/m2/bulan + 
PPN; dan

- Periode 1 Juli 2014 
sampai dengan 30 
Juni 2015 adalah 
Rp280.291/m2/bulan + 
PPN.

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

22. Akta Perjanjian 
Kerja Sama 
Operasional No. 
50 tanggal 16 
Desember 2009, 
dibuat di hadapan, 
Dewi Himijati 
Tandika, S.H., 
Notaris di Jakarta

- KDU; dan
- PT Menaravisi 

Commerce;
keduanya 
sebagai pihak 
yang melakukan 
kerjasama. 

- Para Pihak setuju untuk mengadakan 
KSO dalam bidang penyelenggaraan 
pameran dan untuk keperluan 
perkawinan dengan nama “Jakarta 
Wedding Festival’ dan “Wedding 
Celebration Festival” (“KSO Wedding 
Festival”). 

- Dalam Perjanjian, turut diatur mengenai 
pembatasan sebagai berikut: (i) 
penggunaan merk ”Jakarta Wedding 
Festival” dan Wedding Celebration 
Festival” beserta logonya tidak 
dapat dipergunakan oleh Menaravisi 
Commerce maupun KDU, tanpa 
persetujuan tertulis dari pihak lainnya, 
(ii) Para Pihak tidak akan mengalihkan 
kerjasama penyelenggaraan Wedding 
Festival ini, baik sebagian maupun 
seluruhnya kepada pihak manapun 
tanpa persetujuan tertulis dari pihak 
lainnya, dan (iii) setiap ketentuan atau 
pemberitahuan yang berhubungan 
dengan perjanjian ini wajib dilakukan 
secara tertulis dan dikirimkan kepada 
Para Pihak. 

- Perjanjian dapat diakhiri secara 
sepihak oleh salah satu pihak, apabila 
pihak lainnya telah ingkar janji dalam 
perjanjian ini. 

- Para Pihak sepakat bahwa dalam 
hal penyelesaian perselisihan secara 
musyawarah tidak tercapai, sengketa 
yang timbul sehubungan dengan 
Perjanjian ini akan diselesaikan melalui 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

5 (lima) tahun sejak 
penyelenggaraan 
Wedding Festival 

tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2014

KDU berkewajiban 
untuk membiayai 
kegiatan pameran ke 
rekening KSO Wedding 
Festival yaitu sebesar 
Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta Rupiah).

Dapat diperpanjang 
dengan 

kesepakatan 
Para Pihak dalam 

waktu 1 (satu) 
tahun sebelum 

berakhirnya jangka 
waktu Perjanjian
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23. Perjanjian 
Kerjasama 
Operasional 
Penyelenggaraan 
Pameran 
International 
Furniture & Craft 
Fair Indonesia 
(“IFFINA”) No. 31/
PKS/ASMINDO-
RADYATAMA/
IV/2011 tanggal 14 
April 2011

- KDU, sebagai 
penyelenggara acara; 
dan

- Asosiasi Industri 
Permebelan & 
Kerajinan Indonesia 
(“Asmindo”), sebagai 
pihak yang memberikan 
hak penyelenggara.

- Asmindo memberikan hak kepada KDU 
untuk bertindak sebagai exhibition 
organizer dalam penyelenggaraan 
International Furniture & Craft Fair 
Indonesia.

- Dalam Perjanjian ini diatur mengenai 
kewajiban KDU, yaitu antara lain: (i) 
untuk memasarkan seluruh stan yang 
ada pada pameran IFFINA dibantu 
Asmindo kepada calon peserta 
dengan ketentuan yang diijinkan 
berpartisipasi adalah perusahaan 
yang jenis usahanya berkaitan dengan 
industri permebelan dan kerajinan, 
dan (ii) untuk mengelola keuangan 
kegiatan tersebut dan menanggung 
seluruh pembiayaan secara penuh 
(Full Financing) yang timbul dalam 
pelaksanaan IFFINA. 

- Dalam Perjanjian turut diatur mengenai 
pembatasan sebagai berikut: (i) 
KDU berhak untuk menunjuk pihak 
ketiga lainnya setelah mendapatkan 
persetujuan terlebih dahulu dari 
Asmindo; (ii) Asmindo tidak dapat 
memindahkan hak pengelolaan 
penyelenggaraan pameran kepada 
pihak lain selama masa perjanjian 
ini, tanpa mendapatkan persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari KDU; (iii) 
Asmindo tidak akan mengalihkan 
kerjasama penyelenggaraan pameran 
ini kepada pihak lain; dan (iv) KDU 
tidak akan mengalihkan kewajiban dan 
hak dalam pelaksanaan kerjasama 
penyelenggaraan pameran ini kepada 
pihak manapun. 

- Perjanjian ini dapat diakhiri secara 
sepihak dengan mengajukan 
permohonan untuk mengakhiri 
perjanjian ini dan mendapatkan 
persetujuan dari pihak lainnya. 

- Dalam hal penyelesaian perselisihan 
secara musyawarah tidak tercapai, 
Para Pihak sepakat sengketa yang 
timbul sehubungan dengan Perjanjian 
ini akan diselesaikan melalui Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia.

3 (tiga) tahun 
untuk 3 (tiga) kali 
penyelenggaraan 
pameran, yang 

dimulai sejak tahun 
2011 sampai tahun 
2013 atau sampai 
pada periode lain 
dalam hal terjadi 
keadaan force 

majeure
Kompensasi kepada 

Asmindo dengan 
rincian sebagai 

berikut: (a) Asmindo 
mendapatkan royalti 

untuk setiap pameran 
dengan nilai sebesar 
Rp1.250.000.000,00 
dihitung dari luasan 
nett space seluas 
11.000 m2, dan (b) 
tambahan royalti 

dengan kondisi Para 
Pihak menyetujui 
luasan nett space 

tambahannya 
dengan perhitungan 

untuk nett space 
mencapai 12.000 
m2 mendapatkan 

tambahan 
Royalti menjadi 

Rp1.400.000.000,00, 
untuk nett space 
mencapai 13.000 
m2 mendapatkan 

tambahan 
Royalti menjadi 

Rp1.550.000.000,00, 
dan nett space 

mencapai 14.000 
m2 mendapatkan 

tambahan 
Royalti menjadi 

Rp1.700.000.000,00 

Kompensasi kepada 
Asmindo dengan 
rincian sebagai 
berikut: (a) Asmindo 
mendapatkan royalti 
untuk setiap pameran 
dengan nilai sebesar 
R p 1 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
dihitung dari luasan nett 
space seluas 11.000 m2, 
dan (b) tambahan royalti 
dengan kondisi Para 
Pihak menyetujui luasan 
nett space tambahannya 
dengan perhitungan untuk 
nett space mencapai 
12.000 m2 mendapatkan 
tambahan Royalti menjadi 
R p 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
untuk nett space mencapai 
13.000 m2 mendapatkan 
tambahan Royalti menjadi 
R p 1 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
dan nett space mencapai 
14.000 m2 mendapatkan 
tambahan Royalti menjadi 
Rp1.700.000.000,00

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

24. Perjanjian 
Kerjasama 
Penyelenggaraan 
Pameran 
“FGDexpo” 
No. 011/PKS/
RADYATAMA-FGD/
VI/2011 tanggal 22 
Juni 2011

- KDU; dan
- Forum Grafika Digital 

(“Pihak Kedua”);
keduanya sebagai pihak 

yang melakukan 
kerjasama.

- Para Pihak mengikatkan diri 
untuk melaksanakan kerjasama 
penyelenggaraan pameran “FGDexpo” 
(“Pameran”) mencakup melaksanakan 
2 (dua) kali penyelenggaraan Pameran 
termasuk melaksanakan seluruh 
kegiatan persiapan dan pelaksanaan 
penyelenggaraan Pameran. 

- Dalam Perjanjian diatur kewajiban 
KDU yaitu antara lain: (i) untuk 
membantu Pihak Kedua memasarkan 
stand Pameran yang ada kepada 
calon peserta dengan ketentuan 
yang diijinkan berpartisipasi adalah 
perusahaan yang jenis usahanya 
berkaitan erat dengan tema Pameran, 
serta mencari media promosi yang 
akan digunakan untuk mendukung 
kegiatan Pameran berdasarkan 
media plan yang telah disetujui antara 
KDU dan Pihak Kedua; (ii) setiap 
penyelenggaraan Pameran, KDU 
berkewajiban menyusun Rencana 
Anggaran Biaya dalam dokumen 
terpisah untuk disetujui Para Pihak 
sebelum penyelenggaraan Pameran 
berlangsung; dan (iii) KDU bertanggung 
jawab dan berwenang untuk mengelola 
keuangan penyelenggaraan Pameran 
serta setiap anggaran biaya yang 
dikeluarkan oleh Para Pihak harus 
dengan pengawasan dan persetujuan 
KDU. 

Sejak 
ditandatanganinya 
Perjanjian ini dan 
berakhir setelah 
dilaksanakannya 
penyelenggaraan 

Pameran yang ke-2 
(kedua).

KDU akan memberikan 
kompensasi untuk 
setiap penyelenggaraan 
Pameran kepada 
Pihak Kedua sebesar 
Rp1.850.000.000,00

Tidak diatur opsi 
perpanjangan
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- KDU mempunyai kewenangan 
penuh dalam menunjuk pihak ketiga 
(termasuk kontraktor dan jasa kurir) 
yang berkaitan dengan pelaksanaan 
kegiatan kampanye periklanan, 
penyelenggaraan Pameran, 
konferensi pers, kegiatan humas dan 
kegiatan pendukung lainnya dan atas 
penunjukan pihak ketiga dimaksud 
cukup diberitahukan kepada Pihak 
Kedua sebelum penunjukan dilakukan, 
apabila penunjukan tersebut terkait 
dengan pencitraan atau branding 
pameran FGDexpo maka KDU harus 
berkonsultasi dengan Pihak Kedua. 

- Dalam Perjanjian diatur mengenai 
pembatasan yaitu sebagai berikut: (i) 
Nama Pameran beserta logonya hanya 
dapat digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan Pameran oleh 
KDU dan tidak dapat dipergunakan 
oleh pihak lainnya tanpa persetujuan 
tertulis dari Pihak Kedua; (ii) KDU 
tidak akan mengalihkan kewajiban dan 
hak dalam pelaksanaan kerjasama 
penyelenggaraan pameran ini kepada 
pihak manapun; dan (iii) Pihak Kedua 
tidak akan mengalihkan kerjasama 
penyelenggaraan Pameran ini kepada 
pihak lain. 

- Perjanjian dapat diakhiri secara 
sepihak, akan tetapi pihak yang 
mengeluarkan biaya selama masa 
persiapan Pameran berhak untuk 
mendapatkan ganti rugi atas biaya 
yang telah dikeluarkannya tersebut 
dari pihak lainnya. 

- Dalam hal penyelesaian perselisihan 
secara musyawarah tidak tercapai 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak dimulainya musyawarah, Para 
Pihak sepakat sengketa yang timbul 
sehubungan dengan Perjanjian ini 
akan diselesaikan melalui Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia.

DMT
25. Akta Perjanjian 

Kerjasama 
Perseroan Terbatas 
PT Hardayawidya 
Graha dengan 
Perseroan Terbatas 
DMT No. 12 
tanggal 12 Agustus 
2010 sebagaimana 
terakhir diubah 
dengan Akta 
Perpanjangan 
Perjanjian No. 
5 tanggal 18 
September 2012, 
keduanya dibuat 
di hadapan Widio 
Rahardjo, S.H., 
Notaris di Surabaya 
(“Perjanjian”).

- PT Hardayawidya 
Graha (“HG”); dan

- DMT;
keduanya sebagai pihak 

yang melakukan 
kerjasama.

- HG dan DMT mengikatkan diri untuk 
membentuk kerjasama dengan nama 
HWG-DMT J.O dengan besarnya 
modal masing-masing pihak sebesar 
50% (lima puluh persen) yang 
bertujuan untuk menyelenggarakan 
kegiatan pameran-pameran/ event-
event yang dilakukan baik oleh 
instansi-instansi pemerintah maupun 
perusahaan swasta secara berkala 
sesuai dengan jadwal pameran-
pameran terkait. 

- HG dan DMT sepakat bahwa dalam 
menjalankan kerjasama, akan saling 
berkoordinasi atas persiapan dan 
pelaksanaan pameran/ event-event 
tersebut termasuk namun tidak terbatas 
dalam hal: tenaga kerja, rencana 
anggaran biaya dan pendapatan, 
floor plan, desain dan cetakan terkait 
dengan program promosi, pemasaran 
stand, sponsorship, seleksi dan 
penetapan kontraktor stand, konsep/
rancangan acara dan pekerjaan lain 
terkait.

- Berdasarkan Perjanjian, DMT 
berkewajiban antara lain untuk: (i) 
mengangkat tenaga kerja setelah 
diadakan penyeleksian serta 
persetujuan dari HG dan (ii) menyusun 
proposal untuk pameran/ event-event 
yang akan diselenggarakan, dimana 
pengajuan proposal dan rencana 
kegiatan tersebut harus mendapat 
persetujuan dari HG.

- Para pihak sepakat menyelesaikan 
perselisihan yang timbul atas 
Perjanjian secara musyawarah dan 
mufakat, apabila tidak dapat dicapai 
penyelesaiannya, maka Para Pihak 
sepakat menyelesaikan melalui 
mediator, dan apabila penyelesaian 
belum tercapai juga, maka Para Pihak 
sepakat perselisihan diselesaikan di 
Kantor Pengadilan Negeri di Surabaya.

2 (dua) tahun, 
terhitung sejak 

tanggal 12 Agustus 
2012 dan berakhir 
pada tanggal 12 
Agustus 2014

Keuntungan yang didapat 
dan kerugian yang diderita 
dalam pelaksanaan 
kerjasama diterima dan 
ditanggung oleh masing-
masing HG dan DP 
sebesar 50% (lima puluh 
persen).

Dapat diperpanjang 
berdasarkan 

kesepakatan para 
pihak.
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VIS
26. Perjanjian 

Sewa Menyewa 
Bangunan tanggal 
31 Januari 2011

- VIS, sebagai penyewa; 
dan

- PT Samudra Montaz  
(“PemberiSewa”), 
sebagai pemberi sewa

- Pemberi Sewa setuju untuk 
menyewakan sebagian bangunan 
kantor, gudang dan workshop yang 
beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi 
No. 74, Pondok Bambu, Jakarta Timur. 

- Para pihak sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan yang 
timbul atas perjanjian secara 
musyawarah, apabila tidak mencapai 
kata sepakat, maka para pihak sepakai 
untuk menyelesaikan secara hukum 
dengan domisili hukum yang tetap di 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

1 Januari 2010 
sampai dengan 31 

Desember 2013

Rp990.000.000,00 dengan 
angsuran sebanyak 3 
(tiga) kali pembayaran

Dapat diperpanjang  
dengan 

pemberitahuan 
oleh VIS 

dalam 1 (satu) 
bulan sebelum 

berakhirnya masa 
sewa

27. Perjanjian 
Kerjasama Jasa 
Event Organizer 
No.0049/ALL/
PRC/01/2012 
tanggal 2 Februari 
2012

- VIS; dan
- Salah satu perusahaan 

rokok

- Salah satu perusahaan rokok 
menunjuk VIS untuk melakukan 
pekerjaan sehubungan dengan jasa 
Event Organizer untuk kepentingan 
salah satu perusahaan rokok 
sesuai dengan spesifikasi jasa yang 
disepakati para pihak.  

- Perjanjian ini mengandung klausul 
kerahasiaan.

Sampai dengan 
salah satu 

perusahaan rokok 
telah memeriksa 
dan menerima isi 

Laporan Akhir yang 
diantaranya memuat 
keterangan mengenai 
telah terpasanganya 

materi-materi 
dekorasi dengan baik 
dan terselenggaranya 

acara rangkaian 
musik pada saat 
berlangsungnya 

penyelenggaraan 
acara dan segala hak 

dan kewajiban

- Tidak diatur opsi 
perpanjangan

28. Perjanjian 
Kerjasama Jasa 
Event Organizer 
No.0064/PMI/
PROC/02/2012 
tanggal 22 Februari 
2012

- VIS; dan
- Salah satu perusahaan 

rokok

- Salah satu perusahaan rokok 
menunjuk VIS untuk melakukan 
pekerjaan sehubungan dengan jasa 
Event Organizer untuk kepentingan 
salah satu perusahaan rokok 
sesuai dengan spesifikasi jasa yang 
disepakati para pihak.  

- Perjanjian ini mengandung klausul 
kerahasiaan.

Sampai dengan 
salah satu 

perusahaan rokok 
setelah memeriksa 
dan menerima isi 

Laporan Akhir yang 
diantaranya memuat 
keterangan mengenai 
telah terpasanganya 

materi-materi 
dekorasi dengan baik 
dan terselenggaranya 

acara rangkaian 
musik pada saat 
berlangsungnya 

penyelenggaraan 
acara dan segala hak 

dan kewajiban

- Tidak diatur opsi 
perpanjangan

KCL
29. Booking Form – 

Kota Kasablanka 
No. 307/BF-KK/
XII/11 dan 
Permohonan 
Sewa Tempat Di 
Kota Kasablanka 
tertanggal 28 
Desember 2011

- KCL, sebagai pihak 
penyewa; dan

- PT Elite Prima Hutama 
(“Yang Menyewakan”), 
sebagai pihak pemberi 
sewa

KCL menyewa ruangan 
Upper Ground Floor/Unit 
MU-19 seluas +/- 200m2 
untuk toko Madam Kwok 

5 tahun USD458.400,00 termasuk 
PPN

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

30. Surat Penawaran 
Epicentrum Walk 
Unit # W141, 
W143, T141, T143/
Lantai Dasar, Media 
Walk sebagaimana 
telah disetujui 
berdasarkan 
Lembar 
Persetujuan 
tertanggal 5 
Nopember 2010

- KCL, sebagai pihak 
penyewa; dan

- PT Bakrie Swastika 
Utama (“Yang 
Menyewakan”), 
sebagai pihak yang 
menyewakan

KCL menyewa Unit Ruang Usaha 
W141, W143, T141, T143 Lantai Dasar, 
Media Walk seluas +/- 174 m2 yang 
dipergunakan untuk Restaurant dengan 
nama Madam Kwok 

36 bulan Rp2.072.051.280,00 Tidak diatur opsi 
perpanjangan

31. Perjanjian Sewa 
Menyewa Ruang 
Usaha Dalam Mall 
“Cambridge City 
Square” No. GMTS/
Dir/PSM/2011/X/55 
tanggal 10 Oktober 
2011

- KCL sebagai penyewa 
dan PT Global Medan 
Town Square (“GMTS”) 
sebagai pemberi sewa

KCL menyewa ruangan Lantai GF 
(Ground Floor) Unit No. G-08 dengan 
luas 455m2 untuk jenis usaha Food 
and Beverages dengan nama Madam 
Kwok

3 (tiga) tahun sejak 
tanggal 1 Mei 2012 
sampai dengan 30 

April 2015

Rp1.441.440.000,00 KCL mempunyai 
opsi untuk 

memperpanjang 
Perjanjian dengan 

ketentuan dan 
syarat yang akan 
ditentukan oleh 
GMTS, dengan 
menyampaikan 
pemberitahuan 
tertulis kepada 
GMTS dalam 

waktu 6 (enam) 
bulan sebelum 

berakhirnya masa 
sewa
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IBK
32. Perjanjian Kontrak 

Rumah tertanggal 
14 Maret 2012

- IBK, sebagai pihak 
penyewa; dan

- Sofyan Habib 
(“Pemilik”), sebagai 
pihak pemberi sewa

- IBK mengontrak sebuah rumah yang 
dimiliki oleh Pemilik yang terletak di Jl. 
Cendrawasih I No. 14, RT001/ RW003, 
Komplek Deplu, Gandaria Selatan 
(“Obyek Sewa”). 

- Dalam hal Pemilik menjual Obyek 
Sewa, IBK bersedia pindah 
dengan ketentuan bahwa Pemilik 
wajib mengembalikan sisa biaya 
kontrak sebesar (12 bulan - N) x 
Rp3.958.333,00, dengan N adalah 
jumlah bulan dipakainya Obyek Sewa.

2 (dua) tahun sejak 
14 Maret 2012 

sampai dengan 14 
Maret 2014

Rp47.500.000,00 per 
tahun, tidak termasuk 
PPh Pasal 23 Final, yang 
akan dibayarkan oleh 
IBK dalam kurun waktu 3 
bulan setelah Obyek Sewa 
ditempati

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

SDP
33. Perjanjian 

Sewa Menyewa 
Bangunan tanggal 
31 Januari 2011

- SDP, sebagai penyewa; 
dan

- PT Samudra Montaz 
(“PemberiSewa”), 
sebagai pihak yang 
menyewakan

- Pemberi Sewa setuju untuk 
menyewakan sebagian bangunan 
kantor, gudang dan workshop yang 
beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi 
No. 74, Pondok Bambu, Jakarta Timur. 

- Para pihak sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan yang 
timbul atas perjanjian secara 
musyawarah, apabila tidak mencapai 
kata sepakat, maka para pihak sepakai 
untuk menyelesaikan secara hukum 
dengan domisili hukum yang tetap di 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

1 Januari 2010 
sampai dengan 31 

Desember 2013

Rp990.000.000,00 Dapat diperpanjang 
dengan 

pemberitahuan 
oleh SDP 

dalam 1 (satu) 
bulan sebelum 

berakhirnya masa 
sewa perjanjian

SDA
34. Akta Perjanjian 

Sewa Menyewa 
No. 8 tanggal 19 
September 2012, 
dibuat di hadapan 
Sri Imiarti, S.H., 
Notaris di Jakarta 
Timur

- SDA, sebagai penyewa; 
dan

- Posman Manihuruk 
(“Pemilik”), sebagai 
pemberi sewa

- SDA menyewa 3 bidang tanah 
berdasarkan Sertipikat Hak Milik 
(“SHM”) No. 1222/Kembangan, SHM 
No. 1223/Kembangan dan SHM No. 
4581/Kembangan Utara dengan 
total luas 2.020 m2 yang terletak di 
Kelurahan Kembangan, Kecamatan 
Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

- Apabila terjadi perselisihan, maka 
terlebih dahuluakan diselesaikan 
melalui musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak tercapai kesepakatan 
para pihak sepakat untuk memilih 
kedudukan hukum di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

3 tahun terhitung 
efektif sejak 19 

September 2012 
sampai dengan 19 
September 2015

Rp675.000.000,00 Dapat diperpanjang 
berdasarkan 

kesepakatan para 
pihak, dimana 

SDA wajib untuk 
menyampaikan 
pemberitahuan 
tertulis kepada 

Pemilik selambat-
lambatnya 2 bulan 

sebelum jangka 
waktu Perjanjian 

berakhir

NDI
35. Land Utilization And 

Land Develoment 
Agreement 
(Perjanjian 
Pengembangan 
Lahan dan 
Penggunaan 
Lahan) tanggal 
30 Juni 2005 
sebagaimana 
diubah dengan 
Addendum 
Perjanjian 
tertanggal 29 Juni 
2009

- NDI; dan
- PT (Persero)  

Pengembangan 
Pariwisata Bali (Bali 
Tourism Development 
Corporation) (“PPB”)

- PPB bermaksud untuk membangun 
suatu hotel bintang lima sesuai 
dengan master plan Nusa Dua dan 
NDI bermaksud untuk melakukan 
kerjasama dengan PPB untuk 
membangun hotel bintang lima 
termasuk dengan fasilitas dan 
akomodasi yang terdapat di dalam 
lahan yang dikuasai oleh PPB. 

- Setelah jangka waktu Perjanjian 
ini berakhir, para pihak setuju 
untuk bersama-sama membuat 
Perjanjian Pengembangan Lahan 
dan Penggunaan Lahan yang baru 
berdasarkan ketentuan-ketentuan 
yang disepakati oleh para pihak. 

- Tanpa persetujuan tertulis dari 
PPB, NDI tidak diperbolehkan atau 
melakukan segala macam tindakan 
selama Perjanjian ini berlangsung. 

- Jika dikemudian hari timbul suatu 
sengketa dalam Perjanjian ini, 
para pihak dengan ini setuju untuk 
menyelesaikannya melalui Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 

50 (lima puluh) tahun NDI sudah membayar di 
muka kompensasi biaya 
sejumlah USD420,000.00 
dan dalam waktu 45 
(empat puluh lima) hari 
setelah penandatanganan 
amandemen Perjanjian 
ini, NDI wajib membayar 
di muka sejumlah 
USD623,880.00

Tidak diatur opsi 
perpanjangan

36. Perjanjian Sewa 
Menyewa Ruang 
Perkantoran 
No.004/LA-
TCT/V/12 tanggal 1 
Juni 2012

- NDI, sebagai penyewa; 
dan

- PT Interindo Kharisma 
(“PihakPertama”), 
sebagai pemberi sewa

- Pihak Pertama menyewakan ruangan 
perkantoran seluas 273,83 m2 kepada 
Pihak Kedua. 

- Pihak Pertama berhak mengakhiri 
Perjanjian ini dengan cara memberikan 
pemberitahuan secara tertulis kepada 
Pihak Kedua. 

- Pihak Kedua dapat memindahkan hak 
sewanya atau hak lainnya yang ada 
berdasarkan Perjanjian ini, dengan 
memperoleh persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari Pihak Pertama. 
Pihak Kedua membebaskan Pihak 
Pertama dari tuntutan ganti kerugian 
atas kehilangan, kerusakan dan 
kerugian atas barang milik Pihak 
Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk 
mengasuransikan barang-barang 
miliknya yang berada dalam ruangan 
sewa. 

1 Juni 2012 sampai 
dengan tanggal 31 

Mei 2015

Rp250.000,00/m2/bulan 
belum termasuk PPn 10%

Dapat dilakukan 
perpanjangan 

30 hari sebelum 
jangka waktu 
Perjanjian ini 

berakhir
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No Perjanjian Para Pihak Keterangan Jangka Waktu Ketentuan Mengenai 
Nilai Perjanjian

Kemungkinan 
Perpanjangan

- Perjanjian ini diatur dan tunduk kepada 
hukum Negara Republik Indonesia. 

- Apabila timbul perselisihan, 
maka para pihak sepakat untuk 
menyelesaikannya  melalui Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

GMU
37. Akta Perjanjian 

Kesanggupan 
Untuk Menyediakan 
Tambahan Dana 
Dan Subordinasi 
Hutang No. 
82 tanggal 29 
September 2009, 
yang dibuat di 
hadapan DR 
Fulgensius Jimmy 
Hardjo Lukito, S.H., 
M.H., M.M., Notaris 
di Jakarta

- GMU; 
- Andy Widjanarko, 

Lilik Oetama dan 
Danny Budiharto 
(“PemegangSaham”) 
sebagai pihak 
penjamin; dan

- PT Bank Central Asia 
Tbk. (“BCA”)

- Perjanjian ini merujuk kepada Akta 
Perjanjian Kredit No. 81 tanggal 
29 September 2009, yang dibuat 
di hadapan DR Fulgensius Jimmy 
Hardjo Lukito, S.H., M.H., M.M., 
Notaris di Jakarta antara BCA dan 
GMU (“Perjanjian Kredit”), dimana 
berdasarkan Perjanjian Kredit, 
Pemegang Saham diwajibkan 
menandatangani Perjanjian 
ini. Berdasarkan Perjanjian ini, 
Pemegang Saham menyatakan 
sanggup membayar, menutup 
atau menanggung seluruh 
jumlah kekurangan pembiayaan 
pembangunan Hotel Amaris (“Hotel”) 
dan kekurangan dana tunai pada kas 
GMU secara penuh sehingga GMU 
dapat menyelesaikan pembangunan 
Hotel, sehingga dapat memenuhi 
kewajiban GMU kepada BCA, dengan 
cara memberikan pinjaman pemegang 
saham kepada GMU. 

- Pemegang Saham berjanji 
mengikatkan diri kepada BCA selama 
GMU masih mempunyai kewajiban 
kepada BCA berdasarkan Perjanjian 
Kredit. 

- Para Pihak memilih tempat yang tetap 
dan seumumnya di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Kotamadya 
Tangerang di Tangerang. Perjanjian ini 
dibuat berdasarkan Hukum Republik 
Indonesia.

- - Tidak diatur opsi 
perpanjangan

38. Akta Perjanjian 
Kerjasama 
Pembangunan, 
Pengelolaan dan 
Penyerahan Hotel 
Amaris Tangerang 
No. 126 tanggal 
28 Oktober 2009, 
dibuat di hadapan 
DR Fulgensius 
Jimmy Hardjo 
Lukito, S.H., M.H., 
M.M., Notaris di 
Jakarta

- GMU, sebagai pihak 
yang melakukan 
pembangunan ; dan

- Djalalludin Sayuti 
(“DS”), sebagai pemilik 
bidang tanah.

- Para Pihak sepakat untuk melakukan 
kerjasama dalam bentuk kerjasama 
bangun, guna dan serah hotel Amaris 
Bandara atas bidang tanah yang 
dimiliki oleh DS, dimana setelah 
berakhirnya jangka waktu Perjanjian, 
Hotel Amaris Bandara tersebut akan 
diserahkan oleh GMU kepada DS . 

- Perjanjian berlaku terhitung sejak 
ditandatanganinya 

- Perjanjian ini mengandung klausul 
kerahasiaan.

Sejak 
ditandatanganinya 
Perjanjian ini dan 

akan berakhir pada 
saat berakhirnya 

jangka waktu 
pengelolaan yaitu 

18 sejak mulai 
dioperasikan fasilitas 
dalam Perjanjian ini

- GMU dapat 
mengajukan 

perpanjangan hak 
dalam melakukan 
pengelolaan hak 
dalam melakukan 
objek kerja sama 

BGS.

GNK
39. Akta Sewa 

Menyewa Tanah 
Nomor 10 tanggal 
10 Januari 2011 
dibuat di hadapan 
I Gusti Putu Anom 
Kerti, S.H., Notaris 
di Kuta

- GNK, sebagai 
penyewa; dan

- I Nyoman Gede 
Triyasa, I Ketut 
Arya Darmawan Ni 
Luh Suyati (“Yang 
Menyewakan”), 
sebagai pemberi sewa

- GNK bermaksud  menyewa Lahan/
Tanah milik Yang Menyewakan untuk 
dibangun hotel (Hotel Santika Siligita).

- Objek yang disewakan adalah tanah 
seluas 6000 m (enam ribu meter 
persegi) yang merupakan bagian 
dari Sertipikat Hak Milik No. 12676, 
yang terletak di Benoa, Kuta Selatan, 
Badung, Bali.

- Perjanjian ini berikut segala 
perubahannya serta penambahan dari 
perjanjian ini akan ditafsirkan sesuai 
dengan negara Republik Indonesia.

- Setiap perselisihan, bilamana mungkin 
diselesaikan dengan cara musyawarah 
untuk mufakat. Apabila musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai dalam 30 
hari kerja, Para Pihak akan menempuh 
penyelesaian melalui Kantor Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia di 
Denpasar.

30 (tiga puluh) tahun 
sampai dengan 

tanggal 10 Januari 
2041

Rp5.400.000.000,00 (lima 
miliar empat ratus juta 
Rupiah).

Dapat diperpanjang 
untuk 20 (dua 
puluh) tahun.
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Nilai Perjanjian
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40. Akta Sewa 
Menyewa Tanah 
Nomor 12 tanggal 
20 Juli 2011 dibuat 
di hadapan I Gusti 
Putu Anom Kerti, 
S.H., Notaris di 
Kuta

- GNK, sebagai 
penyewa; dan

- Ny. Ni Luh Suyati, 
Tn.I Nyoman Gede 
Triyasa, dan Tn. I Ketut 
Darmawan, secara 
bersama-sama sebagai 
“Yang Menyewakan”

- GNK bermaksud  menyewa Lahan/
Tanah milik Yang Menyewakan untuk 
dibangun hotel (Hotel Santika Siligita).

- Objek yang disewakan adalah tanah 
seluas 227m2 (dua ratus dua puluh 
tujuh meter persegi) yang merupakan 
bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 
12677, yang terletak di Benoa, Kuta 
Selatan, Badung, Bali.

- Setiap perselisihan, bilamana mungkin 
diselesaikan dengan cara musyawarah 
untuk mufakat. Apabila musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai dalam 30 
hari kerja, Para Pihak akan menempuh 
penyelesaian melalui Kantor Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia di 
Denpasar.

29 (dua puluh 
sembilan) tahun, 5 
(lima) bulan dan 21 

(dua puluh satu) hari 
yang dimulai pada 

tanggal 20 Juli 2011 
sampai dengan 10 

Januari 2041.

Rp204.300.000,00 (dua 
ratus empat juta tiga ratus 
ribu rupiah).

Dapat diperpanjang 
untuk 20 (dua 
puluh tahun).

41. Akta Perjanjian 
Sewa Menyewa 
Tanah Nomor 27 
tanggal 21 Maret 
2011 dibuat di 
hadapan I Gusti 
Putu Anom Kerti, 
S.H., Notaris di 
Kabupaten Badung

- GNK, sebagai 
penyewa; dan

- Warga Dadia Pasek 
Gelgel sebagai “Yang 
Menyewakan”

- GNK bermaksud  menyewa Lahan/
Tanah milik Yang Menyewakan 
untuk dibangun berdasarkan akta : 
penginapan (Hotel Amaris Pratama).

- Objek yang disewakan adalah tanah 
seluas 2.350 m2 (dua ribu tiga ratus 
lima puluh meter persegi) yang 
merupakan bagian dari Sertipikat Hak 
Milik No. 101577, yang terletak di 
Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali.

- Setiap perselisihan, bilamana mungkin 
diselesaikan dengan cara musyawarah 
untuk mufakat. Apabila musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai dalam 30 
hari kerja, Para Pihak akan menempuh 
penyelesaian melalui Kantor Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia di 
Denpasar.

30 (tiga puluh) tahun 
sampai dengan 21 

Maret 2041.

Rp1.974.000.000,00 (satu  
miliar sembilan ratus tujuh 
puluh empat juta rupiah)

Dapat diperpanjang 
untuk 20 (dua 
puluh tahun).

42. Akta Sewa 
Menyewa Tanah 
No. 71 tanggal 29 
September 2011 
dibuat di hadapan 
I Gusti Put anom 
Kerti S.H., Notaris 
di Kuta.

- GNK, sebagai 
penyewa; dan

- I Nyoman Mardana,  
sebagai “Yang 
Menyewakan”

- GNK bermaksud  menyewa Lahan/
Tanah milik Yang Menyewakan untuk 
dibangun hotel beserta fasilitasnya 
(Hotel Santika II).

- Objek yang disewakan adalah tanah 
seluas 5.516 m2 (lima ribu lima ratus 
enam belas meter persegi) yang 
merupakan bagian dari Sertipikat Hak 
Milik No. 8605, yang terletak di Benoa, 
Kuta Selatan, Badung, Bali.

- Setiap perselisihan, bilamana mungkin 
diselesaikan dengan cara musyawarah 
untuk mufakat. Apabila musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai dalam 30 
hari kerja, Para Pihak akan menempuh 
penyelesaian melalui Kantor Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia di 
Denpasar.

30 (tiga puluh) tahun 
sampai tanggal 29 
September 2041.

Rp5.129.880.000,00 (lima 
miliar seratus dua puluh 
sembilan juta delapan 
ratus delapan puluh 
ribu rupiah).

Dapat diperpanjang 
untuk 20 (dua 
puluh tahun).

GSU
43. Perjanjian Sewa 

Menyewa Tanah 
tanggal 1 Februari 
2010

- GSU, sebagai 
penyewa; dan

- PT Wahana Makmur 
Sejati (“WMS”), sebagai 
pemberi sewa

- WMS bermaksud untuk menyewakan 
kepada GSU, sebidang tanah Hak 
Guna Bangunan No 365 yang terletak 
di Babakan, Bogor Tengah- Bogor, 
Jawa Barat, di Jalan Pajajaran No.25- 
Bogor, dengan luas 2224 m2 (dua 
ribu dua ratus dua puluh empat meter 
persegi) (“Objek Sewa”). 

- Selama perjanjian sewa menyewa ini 
berjalan, GSU hanya berhak untuk 
mempergunakan apa yang disewanya 
tersebut untuk dibangun sebuah Hotel 
Amaris, GSU tidak diperbolehkan 
untuk mengalihkan hak sewa ini 
kepada pihak lain baik sebagian 
ataupun secara keseluruhan tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu 
dari WMS kecuali kepada perusahaan 
yang bernaung di group yang sama. 

- Para Pihak sepakat untuk 
menyelesaikan sengketa yang terjadi 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

20 tahun terhitung 
saat Soft Opening 

hotel hingga 20 
tahun kemudian yang 

diperkirakan pada 
bulan Januari 2011 

hingga berakhir bulan 
Januari 2030

Rp400.000.000,- per tahun 
dan pembayarannya akan 
ditagih dan dibayarkan 
di muka pada setiap 4 
bulanan atau sebesar 
Rp100.000.000,-

Tidak diatur opsi 
perpanjangan
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44. Akta Perjanjian 
Sewa Menyewa 
Tanah Nomor 27 
tanggal 21 Maret 
2011 dibuat di 
hadapan I Gusti 
Putu Anom Kerti, 
S.H., Notaris di 
Kabupaten Badung

- GNK, sebagai 
penyewa; dan

- Warga Dadia Pasek 
Gelgel (“Yang 
Menyewakan”), 
sebagai pemberi sewa

- GNK bermaksud untuk menyewa 
tanah milik Yang Menyewakan untuk 
dibangun penginapan.

- Tanah yang disewakan dalam 
perjanjian ini adalah seluas 2350 m2 
dari SHM No. 10157

- Perjanjian ini berikut segala 
perubahannya serta penambahan dari 
perjanjian ini akan ditafsirkan sesuai 
dengan negara Republik Indonesia.

- Setiap perselisihan, bilamana mungkin 
diselesaikan dengan cara musyawarah 
untuk mufakat. Apabila musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai dalam 30 
hari kerja, Para Pihak akan menempuh 
penyelesaian melalui Kantor Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia di 
Denpasar.

30 tahun Rp1.974.000.000,00 Dapat diperpanjang 
20 tahun

45. Akta Sewa 
Menyewa Tanah 
No. 12 tanggal 29 
Juli 2011 dibuat di 
hadapan I Gusti 
Putu Anom Kerti, 
S.H., Notaris di 
Kabupaten Badung

- GNK, sebagai 
penyewa; dan

- Ny. Ni Luh Suyati, 
Tn.I Nyoman Gede 
Triyasa, dan Tn. I 
Ketut Darmawan. 
(“Yang Menyewakan”), 
sebagai pemberi sewa

- GNK bermaksud untuk menyewa 
sebagian tanah milik Yang 
Menyewakan seluas 227 m2 untuk 
area hotel.

- Tanah yang disewakan dalam 
perjanjian ini adalah seluas 227 m2 dari 
5200 m2 atas SHM No. 12677.

- Perjanjian ini berikut segala 
perubahannya serta penambahan dari 
perjanjian ini akan ditafsirkan sesuai 
dengan negara Republik Indonesia. 

- Setiap perselisihan, bilamana mungkin 
diselesaikan dengan cara musyawarah 
untuk mufakat. Apabila musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai dalam 30 
hari kerja, Para Pihak akan menempuh 
penyelesaian melalui Kantor Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia di 
Denpasar.

29 tahun, 5 bulan, 
21 hari

Rp204.300.000,00 Dapat diperpanjang 
20 lagi dengan 

ketentuan penilaian 
harga sewa yang 
disetujui oleh para 

pihak.        

46. Akta Sewa 
Menyewa Tanah 
No. 71 tanggal 29 
September 2011 
dibuat di hadapan 
I Gusti Putu anom 
Kerti S.H., Notaris 
di Kabupaten 
Badung

- GNK, sebagai 
penyewa; dan

- I Nyoman Mardana 
(“Yang Menyewakan”), 
sebagai pemberi sewa

- GNK telah  menyewa sebagian tanah 
milik Yang Menyewakan sebagian 
seluas 5.516 m2 dari sertifikat Hak 
Milik No. 8605, untuk dibangun hotel 
beserta fasilitasnya.

- Tanah yang disewakan dalam 
perjanjian ini adalah seluas 5516 m2 
dari 8894 m2 atas SHM No. 8605.

- Perjanjian ini berikut segala 
perubahannya serta penambahan dari 
perjanjian ini akan ditafsirkan sesuai 
dengan negara Republik Indonesia. 

- Setiap perselisihan, bilamana mungkin 
diselesaikan dengan cara musyawarah 
untuk mufakat. Apabila musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai dalam 30 
hari kerja, Para Pihak akan menempuh 
penyelesaian melalui Kantor Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia di 
Denpasar.

30 tahun sampai 
tanggal 29 

September 2041

Rp5.129.880.000,00 Dapat diperpanjang 
20 tahun

CIP
47. Perjanjian 

Pengelolaan 
Hotel tanggal 23 
Nopember 2011

- CIP, sebagai pemilik 
hotel; dan

- PT Amaris International 
Management (“AIM”), 
sebagai pengelola hotel

- CIP bermaksud menunjuk AIM utnuk 
pengelolaan dan pengoperasian hotel. 

- CIP dapat mengakhiri sebelum 
waktu perjanjian berakhir dengan 
pemberitahuan tertulis kepada  AIM. 

- AIM dapat  mengakhiri perjanjian 
secara sepihak dalam hal CIP dalam 
waktu 12 bulan belum memperoleh 
izin-izin yang diperlukan bagi 
pembangunan Hotel dan dalam waktu 
6 bulan belum memperoleh izin-izin 
yang diperlukan bagi pengoperasian 
Hotel setelah pembangunan Hotel 
selesai. 

- Hukum yang berlaku tunduk menurut 
hukum Republik Indonesia. 

- Para pihak sepakat untuk memilih 
domisili hukum pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat.

10 tahun terhitung 
sejak hotel 

diserahterimakan 
kepada AIM dan 

kedua belah pihak 
berhak meninjau 

jangka waktu 
perjanjian ini 

setelah perjanjian 
berlangsung selama 
5 tahun sejak hotel 
diserah terimakan

- Kedua belah pihak 
masing-masing 

mempunyai 
opsi untuk 

meneruskan atau 
tidak meneruskan 

perjanjian

48. Perjanjian Jasa 
bantuan Teknis 
tangggal 23 
Nopember 2011

- CIP; dan
- PT Amaris International 

Management (“AIM”)

- CIP menunjuk AIM untuk memberikan 
Jasa Bantuan Teknis sehubungan 
dengan didirikannya hotel oleh CIP 
dan AIM bersedia memberikan Jasa 
Bantuan Teknis kepada CIP mengenai 
rancang bangun, serta perlengkapan 
hotel yang akan ditentukan lebih lanjut. 

- Para Pihak sepakat untuk memilih 
domisili hukum pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat.

Perjanjian berakhir 
apabila AIM telah 

melaksanakan 
kewajiban-

kewajibannya

- Tidak terdapat opsi 
perpanjangan
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49. Kesepakatan 
Operasional dan 
Penggunaan 
Fasilitas dan 
Penggunaan 
Fasilitas untuk 
Hotel Amaris 
tanggal 1 Januari 
2012

- CIP, sebagai penghuni; 
dan

- PT Jakarta Realty QQ 
Perhimpunan Penghuni 
Rumah Susun (PPRS), 
sebagai PPRS.

PT Jakarta Realty mempunyai kewajiban 
menyediakan power listrik, air bersih yang 
bersumber dari PAM dan menyediakan 
air bersih dari sumberi air cadangan 
dengan Deepwell, menyediakan sewage 
treatment plan (STP), menyediakan 
instalasi hydrant dan sprinkler serta 
operasional dan penggunaan fasilitas 
lainnya. Pihak kedua mempunyai 
kewajiban untuk menyediakan instalasi 
Fire Alarm dan Detector dengan 
Announciator, menyediakan internet dan 
MATV, menyediakan CCTV, menyediakan 
security untuk kawasan internal hotel, 
mengikuti dan mentaati aturan/ ketentuan 
mengenai parkir yang ditetapkan oleh PT. 
Jakarta Realti serta penggunaan fasilitas 
untuk hotel amaris lainnya.

- Pembayaran iuran 
lingkungan dengan
persyaratan sebagai 
berikut:
• Untuk tahun ke 1 iuran 

sebesar Rp5.500/Sqm/
bulan dan ditambah 
sinking fund sebesar 
Rp550/Sqm/bulan.

• Untuk tahun ke 2 dan 
3 sebesar Rp11.000/
Sqm/bulan dan 
ditambah sinking fund 
sebesar Rp1.000/Sqm/
bulan.

• Untuk tahun 
selanjutnya akan 
mengikuti ketentuan 
dari badan pengelola 
Thamrin City.

Tidak terdapat opsi 
perpanjangan

SGU
50. Perjanjian Sewa 

Menyewa No.056/
GIL-SGU/X/2012 
tanggal 12 
September 2012, 
dibuat dibawah 
tangan dan 
bermaterai cukup 
(“Perjanjian”).

- PT Gamma Investa 
Lestari (“GIL”), 
sebagai pihak yang 
menyewakan; dan

- Sgu, sebagai penyewa.

- GIL menyewakan sebidang tanah yang 
terletak di Jalan Kelapa Nias Raya 
Blok HF 3, Kelurahan Kelapa Gading 
Barat, Kecamatan Kelapa Gading, 
Kotamadya Jakarta Utara seluas 
26.215 m2 (dua puluh enam ribu dua 
ratus lima belas meter persgi) yang 
akan dipergunakan oleh SGU untuk 
membangun hotel.

 
- SGU berkewajiban untuk dan antara 

lain; (i) SGU berkewajiban untuk 
mengasuransikan objek sewanya, (ii) 
berkewajiban memberitahukan kepada 
GIL apabila melakukan perubahan 
struktur bangunan, arsitektural, dan 
pemasanagan instalasi, dan (iii) 
berkewajiban untuk memperbaiki 
kerusakan-kerusakan pada bangunan 
yang diakibatkan karena kelalaian 
SGU, karyawan-karyawan SGU dan 
biaya perbaikan menjadi tanggung 
jawab SGU.

- Perjanjian ini tunduk dan berlaku pada 
hukum Negara Republik Indonesia dan 
apapbila timbul perselisihan di antara 
para pihak yang tidak terselesaikan, 
maka para pihak setuju untuk memilih 
domisili hukum pada Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

18 (delapan belas) 
tahun terhitung 
sejak tanggal 

ditandatanganinya 
Perjanjian.

Harga sewa 10% dari 
revenue  hotel per bilan 
(tidak termasuk PPh dan 
PPN). Rp15.000.000.000 
(lima belas miliar Rupiah) 
merupakan biaya sewa 
dibayar di muka.

Dapat diperpanjang 
dengna 

kesepakatan 
para pihak sesuai 

dengan lama 
kerjasama antara 

GIL dengan 
Pemerintah Daerah 

DKI Jakarta.

Perjanjian Kredit dengan CIMB Niaga

Perseroan

Perjanjian Kredit Nomor 022/CB/JKT/2012 tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana telah diubah dengan 
Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 022/CB/JKT/2012 Tanggal 31 Januari 2012 
Nomor 061/AMD/CB/JKT/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 
No. 021/SUK/CB/JKT/2012 (“Perjanjian Kredit”) dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai debitur dan 
PT Bank CIMB Niaga Tbk. Sebagai kreditur (“CIMB Niaga”), selanjutnya disebut “Perjanjian Perseroan 
CIMB Niaga”. CIMB Niaga memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar Rp165.000 juta. Jenis 
fasilitas Kredit adalah fasilitas pinjaman transaksi khusus berupa fasilitas langsung – on liquidation 
basis yang akan digunakan untuk penyertaan investasi untuk Entitas Anak dalam rangka pre-initial 
public offering (pre IPO) yang akan dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut: (a) Tranche A yang 
digunakan sebagai penyertaan investasi untuk pembangunan Proyek Properti Hotel & Convention oleh 
subholding perusahaan; (b) Tranche B yang akan digunakan sebagai penyertaan investasi untuk akuisisi 
perusahaan oleh subholding perusahaan; (c) Tranche C yang akan digunakan sebagai penyertaan 
investasi untuk modal kerja oleh subholding perusahaan. Jangka waktu kredit adalah 12 (dua belas) 
bulan sejak penarikan pertama fasilitas kredit yaitu sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan 24 
Februari 2013 dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun.

Perjanjian Perseroan CIMB Niaga dijamin dengan: (i) jaminan perorangan dari Nyonya Ir. Rina Reina 
Andayani Hidayah Radinal Maksum, (ii) Jaminan perorangan dari Tuan Ir. Danny Budiharto, (iii) Jaminan 
perorangan dari Tuan Budi Yanto Lusli, (iv) Jaminan perusahaan dari PT Mondial Investama Indonesia, 
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(v) Jaminan perusahaan dari PT Teletransmedia, (vi) Jaminan perusahaan dari PT Graha Wita Santika 
dan (vii) Jaminan perusahaan dari PT Graha Utama Investama; dimana nilai penjaminan sebagaimana 
yang telah dikemukakan diatas diberikan sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar jumlah fasilitas 
kredit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit ini secara proporsional sesuai dengan kepemilikan 
saham pemegang saham bersama-sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya;

Sehubungan dengan Perjanjian Perseroan CIMB Niaga, diberikan juga undertaking dari dari Tuan 
Jakob Oetama yang pada dasarnya menyatakan bahwa selama Perseroan masih memiliki kewajiban 
terhutang kepada CIMB Niaga, Tuan Jakob Oetama bersedia menanggung pembayaran kembali 
setiap hutang Perseroan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini yang besarnya proporsional 
sesuai kepemilikan saham Tuan Jakob Oetama dalam Perseroan dan atas permintaan pertama Bank 
melaksanakan pembayaran kepada Bank atas setiap bagian yang merupakan kewajiban Perseroan.

Selama jangka waktu fasilitas kredit, tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan 
melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut: 
(i) menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian 

seluruh atau sebagian kekayaan/aset Perseroan, baik barang-barang bergerak maupun tidak 
bergerak milik Perseroan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;

(ii) menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada orang/pihak 
lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada CIMB Niaga sebagaimana termaktub 
dalam perjanjian-perjanjian jaminan;

(iii) memberikan jaminan kepada perusahaan di luar group usaha Perseroan;
(iv) menambah atau membuat hutang baru kepada bank/lembaga keuangan lainnya;
(v) memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka 

menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;
(vi) mengadakan perubahan susunan pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam 

peraturan pasar modal yang berlaku;
(vii) mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Perseroan dari sifat dan kegiatan usaha 

yang dijalankan pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit ini;
(viii) mengubah susunan pengurus dan susunan pemegang saham, dengan pengecualian apabila 

pengurus dan pemegang saham yang baru tetap berasal dari internal grup perusahaan (Kompas 
Gramedia Group), maka cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank; dan

(ix) mengumumkan dan membagikan dividen saham Perseroan. Pembayaran dividen dapat dilakukan 
apabila tidak terdapat tunggakan kewajiban kepada Bank, kecuali apabila IPO sudah efektif, 
pengumuman dan pembagian dividen dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada 
Bank.

Para pihak setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

GNK

Akta Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 23 Agustus 2011 dibuat di hadapan Yohana, SH. sebagai 
pengganti dari Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Kredit”) dibuat oleh dan antara 
GNK (“Debitur”) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“Kreditur”). Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan Perjanjian Kredit ini, Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur. Adapun 
jenis-jenis fasilitas kredit yang diberikan kepada GNK adalah sebagai berikut; (1) Pinjaman Investasi 
sebesar Rp58.156 juta yang digunakan untuk pembiayaan construction cost pembangunan proyek 
Hotel Santika yang terletak di Nusa Dua Bali. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 85 (delapan puluh 
lima) bulan sejak tanggal penarikan pertama. Bunga adalah sebesar TD LPS ditambah 3,5% p.a (tiga 
koma lima persen per tahun). 

Denda keterlambatan pembayaran hutang pokok dan bunga adalah sebesar 2% (dua persen) di atas 
tingkat suku bunga yang berlaku. Biaya provisi adalah sebesar 1% (satu persen) flat dibayar sekaligus 
ketika pinjaman dibukukan; (2) Pinjaman Transaksi Khusus – IDC sebesar Rp3.099 juta yang digunakan 
untuk pembiayaan beban bunga berjalan (IDC) selama masa konstruksi atau pembangunan proyek 
Gedung Hotel Santika, Nusa Dua Bali. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 66 (enam puluh enam) bulan 
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sejak tanggal penarikan pertama. Bunga adalah sebesar TD LPS ditambah 3,75% p.a (tiga koma tujuh 
lima persen per tahun). Denda keterlambatan pembayaran hutang pokok dan bunga adalah sebesar 
2% (dua persen) di atas tingkat suku bunga yang berlaku. Biaya provisi adalah sebesar 1% (satu 
persen) flat dari jumlah fasilitas pinjaman yang dibayarkan sekaligus ketika pinjaman dibukukan.

GNK memiliki jaminan terhadap fasilitas kredit antara lain; (1) Fidusia atas seluruh piutang (account 
receivable) hasil sewa yang telah ada maupun yang akan ada maksimal 125% (seratus dua puluh lima 
persen) dari outstanding pinjaman dan Bangunan proyek Hotel Santika Nusa Dua Bali terletak di Nusa 
Dua Bali yang didirikan oleh Debitur dengan nilai penjaminan fidusia maksimal sebesar 130% (seratus 
tiga puluh persen) dari plafond; (2) Assignment atas klaim jaminan pelaksanaan (performance bond), 
bila terdapat jaminan atas pelaksanaan pekerjaan; (3) Kuasa pengalihan atas Hak Sewa yang timbul dari 
Perjanjian Sewa Menyewa berdasarkan Akta tertanggal 10 Januari 2011 Nomor 10, dibuat di hadapan I 
Gusti Putu Anom Kerti, SH., Notaris di Kabupaten Badung; (4) Guarantee dari seluruh pemegang saham 
Debitur proporsional sesuai dengan kepemilikan saham sebesar outstanding pinjaman; (5) Gadai atas 
seluruh saham Debitur; (6) Fidusia Insurance Proceeds dari aset yang dijaminkan.

Debitur wajib mengasuransikan seluruh barang-barang yang dijadikan jaminan/agunan dan/atau risiko 
lain yang ditetapkan oleh Kreditur dengan ketentuan bahwa: (i) perusahaan asuransi, (ii) nilai asuransi, 
(iii) risiko yang ditutup, dan (iv) syarat-syarat asuransi (seperti namun tidak terbatas pada banker’s 
clause) wajib disetujui oleh Kreditur.

Selanjutnya berdasarkan surat Kreditur kepada GNK No. 490/DS/CBGI/XII/2011 tanggal 12 Desember 
2011 tentang Persetujuan Mengesampingkan atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit maka Kreditur 
dapat memberikan persetujuan kepada GNK untuk melakukan perubahan terhadap susunan pemegang 
saham GNK dengan kondisi susunan pemegang saham baru GNK memiliki informasi dan track record 
yang baik. Berdasarkan surat Kreditur kepada GNK No. 071/DS/CBGI/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 
tentang Persetujuan Mengesampingkan atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit, maka Kreditur dapat 
memberikan persetujuan kepada GNK untuk mengesampingkan mengenai pembatasan pembagian 
dividen dalam Pasal 4 angka 15 (i) huruf j dari Perjanjian dengan kondisi bahwa (a) penghapusan pasal 
tersebut berlaku efektif apabila DMI melakukan IPO dan telah dinyatakan efektif dan (b) apabila IPO 
ditunda atau batal dilaksanakan, maka pasal tersebut akan kembali berlaku efektif.

DMI

Perjanjian Kredit Nomor 022/CB/JKT/2012 tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana telah diubah dengan 
Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 022/CB/JKT/2012 Tanggal 31 Januari 
2012 Nomor 061/AMD/CB/JKT/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan Syarat Umum Kredit Bank CIMB 
Niaga No. 021/SUK/CB/JKT/2012 (“Perjanjian Kredit”) dibuat oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) 
dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“Bank”). Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
Perjanjian Kredit ini, Bank menyediakan fasilitas kredit kepada Debitur sebesar Rp165.000 juta. Jenis 
fasilitas kredit adalah fasilitas pinjaman transaksi khusus berupa fasilitas langsung – on liquidation 
basis yang akan digunakan untuk penyertaan investasi untuk Entitas Anak dalam rangka pre-initial 
public offering (pre IPO) yang akan dilakukan Debitur yaitu sebagai berikut; (a) Tranche A yang akan 
digunakan sebagai penyertaan investasi untuk pembangunan Proyek Property Hotel & Convention oleh 
subholding perusahaan; (b) Tranche B yang akan digunakan sebagai penyertaan investasi untuk akuisisi 
perusahaan oleh subholding perusahaan; (c) Tranche C yang akan digunakan sebagai penyertaan 
investasi untuk modal kerja oleh subholding perusahaan. 

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 (dua belas) bulan sejak penarikan pertama fasilitas kredit yaitu 
sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013. Bunga adalah 12% (dua belas 
persen) per tahun. Denda keterlambatan pembayaran hutang pokok adalah 2% (dua persen) diatas 
tingkat suku bunga yang berlaku. Denda keterlambatan bunga adalah 2% (dua persen) diatas tingkat 
suku bunga yang berlaku. Komisi fasilitas adalah 2% (dua persen) flat dari jumlah fasilitas pinjaman 
dibayar pada saat pembukuan fasilitas kredit. 
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Sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit, maka Debitur memberikan jaminan kepada Bank 
berupa; (1) Jaminan perorangan dari Nyonya Ir. Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum; (2) 
Jaminan perorangan dari Tuan Ir. Danny Budiharto; (3) Jaminan perorangan dari Tuan Budi Yanto 
Lusli; (4) Jaminan perusahaan dari PT Mondial Investama Indonesia; (5) Jaminan perusahaan dari PT 
Teletransmedia; (6) Jaminan perusahaan dari PT Graha Wita Santika; (7) Jaminan perusahaan dari PT 
Graha Utama Investama dimana nilai penjaminan dalam huruf a sampai dengan g diatas diberikan sampai 
jumlah setinggi-tingginya sebesar jumlah fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit 
ini secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham pemegang saham bersama-sama dengan 
pemegang saham Debitur lainnya; (8) Surat Pernyataan (Letter of Undertaking/LoU) dari Tuan Jakob 
Oetama yang pada dasarnya menyatakan bahwa selama Debitur masih memiliki kewajiban terhutang 
kepada Kreditur, Tuan Jakob Oetama bersedia menanggung pembayaran kembali setiap hutang Debitur 
kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini yang besarnya proporsional sesuai kepemilikan saham 
Tuan Jakob Oetama dalam Debitur dan atas permintaan pertama Bank melaksanakan pembayaran 
kepada Bank atas setiap bagian yang merupakan kewajiban Debitur. 

Bank diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul 
sehubungan dengan Perjanjian Kredit kepada pihak lain dengan melakukan pemberitahuan tertulis 
terlebih dahulu kepada Debitur, sedangkan Debitur tidak dapat mengalihkan segala hak dan kewajiban 
berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Kreditur.

Terhadap Perjanjian Kredit dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian 
Kredit tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Para pihak setuju untuk memilih tempat 
kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat.

NDI

• Akta Perjanjian Kredit No. 2  (Perjanjian Kredit No. 482/CB/JKT/2010) tanggal 6 Desember 2010 dibuat 
dihadapan Putut Mahendra, SH., Notaris di Jakarta Pusat (“Notaris Putut”),  oleh dan antara  PT Bank 
CIMB Niaga Tbk sebagai “Kreditur” dan NDI sebagai “Debitur” (selanjutnya disebut “Perjanjian 
Kredit”). Berdasarkan Perjanjian Kredit, Kreditur memberikan fasilitas kredit berupa fasilitas 
Pinjaman Investasi (PI) fasilitas langsung untuk tujuan penggunaan project financing atas proyek 
BNDCC dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp155.000 juta dengan bunga Fasilitas Pinjaman 
ditetapkan sebesar 3,5%  (tiga koma lima persen) setahun dan yang berakhir pada tanggal 10 Oktober 
2017. 

Untuk menjamin pembayaran yang lunas, tertib dan secara sebagaimana mestinya atas utang 
maka Debitur menyediakan dan menyerahkan jaminan-jaminan berupa; (i) Hak Tanggungan atas 
tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4246 atas nama NDI dengan luas 
tanah 68.789 m2, senilai 140% (seratus empat puluh persen) dari plafond pinjaman, (ii) Fidusia atas 
seluruh piutang (Account Receiable/AR) hasil sewa baik yang telah ada maupun yang akan ada 
sebesar 100% (seratus persen) dari outstanding pinjaman, (iii) Fidusia atas hasil klaim asuransi 
(insurance proceeds) dari aset yang dijaminkan, (iv) assignment atas klaim jaminan pelaksanaan 
(performance bond), (v) guarantee dari seluruh pemegang saham Debitur sebesar plafond Fasilitas 
Kredit dan (vi) gadai atas saham Debitur. 

Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, 
Debitur dilarang untuk melakukan hal-hal antara lain; (i) Melakukan perubahan atas peruntukan 
bangunan, (ii) menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan 
pemakaian seluruh atau sebagaian kekayaan/aset Debitur, baik barang-barang bergerak maupun 
tidak bergerak milik Debitur, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari, (iii) 
menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada orang/pihak 
lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Kreditur sebagaimana termaktub 
dalam perjanjian ini, (iv) membuat dan menandatangani perjanjian atau kontrak baru dengan pihak 
ketiga yang berpotensi dapat membahayakan aktifitas atau kelangsungan usaha perusahaan, 
kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari, (v) memberikan pinjaman kepada 
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dan/atau menerima, menambah, membuat pinjaman/hutang baru dari pihak lain termasuk bank 
dan/atau lembaga keuangan lainnya kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari, 
(vi) mengubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham, kecuali perubahan pengurus 
dan susunan para pemegang saham yang baru berasal dari internal group perusahaan, hal ini 
dapat dilakukan cukup melalui pemberitahuan, (vii) mengumumkan dan membagikan dividen 
saham Debitur, (viii) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan, merger, 
konsolidasi, reorganisasi, akuisisi dan pembubaran perusahaan, dan (ix) melakukan investasi baru 
atau membuat pengeluaran modal, di luar proyek Bali Convention Center. 

Kreditur diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul 
sehubungan dengan Perjanjian Kredit kepada pihak lain dengan melakukan pemberitahuan secara 
tertulis terlebih dahulu kepada Debitur, sedangkan Debitur tidak dapat mengalihkan segala hak dan 
kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih 
dahulu dari Kreditur. 

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak setuju untuk 
memberlakukan ketentuan hukum negara Republik Indonesia serta memilih tempat kediaman 
hukum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit, maka berikut ini adalah dokumen-dokumen 
penjaminan yang juga telah ditandatangani:
(i) Perjanjian Gadai Saham No. 418/PJ/CB/JKT/2012 tanggal 20 Maret 2012 oleh dan antara Kreditur 

dan Perseroan. Perseroan menggadaikan 2.498.868.293 (dua miliar empat ratus sembilan puluh 
delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga) lembar saham 
miliknya dalam Debitur kepada Kreditur.

(ii) Akta Perjanjian Gadai Saham No. 11 tanggal 6 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Putut 
oleh dan antara Anton Rinaldi dan Kreditur. Anton Rinaldi menggadaikan 450.000 (empat ratus 
lima puluh ribu) lembar saham miliknya dalam Debitur kepada Kreditur.

(iii) Akta Jaminan Fidusia (Hasil-Hasil Klaim Asuransi) No. 4 tanggal 6 Desember 2010 dibuat di 
hadapan Notaris Putut (“Perjanjian”) dan Akta Kuasa Pencairan Klaim Asuransi No. 5 tanggal 6 
Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Putut oleh dan antara Debitur dan Kreditur. Perjanjian 
ini mengatur bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik hutang Debitur, maka Debitur 
memberikan jaminan fidusia kepada Kreditur berupa segala hak dan kepentingan atas hasil-hasil 
klaim asuransi yang dimiliki oleh Debitur yang sekarang ada atau yang akan ada dari waktu ke 
waktu.

(iv) Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) No. 6 tanggal 6 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris 
Putut (“Perjanjian”) oleh dan antara Debitur dan Kreditur. Perjanjian ini mengatur bahwa untuk 
menjamin terbayarnya dengan baik hutang Debitur, maka Debitur memberikan jaminan fidusia 
kepada Kreditur berupa tagihan atau tuntutan yang sekarang maupun di kemudian hari dimiliki oleh 
Debitur terhadap para pelanggan maupun debitor usahanya serta pihak-pihak lain berdasarkan 
transaksi yang berhubungan dengan usaha milik Debitur.

(v) Akta Perjanjian Pemindahan Dan Penyerahan Hak Atas Klaim Jaminan Pelaksanaan (Performance 
Bond) Sebagai Jaminan No. 7 tanggal 6 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Puput 
(“Perjanjian”) oleh dan antara Debitur dan Kreditur. Perjanjian ini mengatur bahwa untuk menjamin 
terbayarnya dengan baik hutang Debitur, maka Debitur memindahkan dan menyerahkan sebagai 
jaminan atas kewajiban Debitur yang terhutang kepada Kreditur hak-hak Debitur yang diperoleh 
berdasarkan klaim atas penerbitan surat penjaminan Nomor 29.01.10-242673 tanggal 27 Oktober 
2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Penerbit untuk menjamin 
pelaksanaan (Performance Bond) atas kewajiban yang akan dilakukan oleh pihak ketiga terhadap 
Debitur.

(vi) Akta Surat Pernyataan No. 20 tanggal 6 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Putut oleh 
PT Pancaran Berkatindo, PT Teletransmedia, Perseroan, dan Anton Rinaldi sebagai pemegang 
saham Debitur.

(vii) Akta Surat Pernyataan No. 21 tanggal 6 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Putut oleh 
Debitur.

(viii) Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 14 tanggal 6 Desember 2010 dibuat di hadapan 
Notaris Putut oleh dan antara PT Pancaran Berkatindo dan Kreditur.
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(ix) Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 13 tanggal 6 Desember 2010 dibuat di hadapan 
Notaris Putut oleh dan antara PT Teletransmedia dan Kreditur.

(x) Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 12 tanggal 6 Desember 2010 dibuat di hadapan 
Notaris Putut oleh dan antara Perseroan dan Kreditur.

(xi) Akta Perjanjian Subordinasi No. 18 tanggal 6 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Putut 
oleh dan antara PT. Pancaran Berkatindo dan Kreditur.

(xii) Akta Perjanjian Subordinasi No. 17 tanggal 6 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Putut 
oleh dan antara PT Teletransmedia dan Kreditur.

(xiii) Akta Perjanjian Subordinasi No. 16 tanggal 6 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Putut 
oleh dan antara Perseroan dan Kreditur.

Berdasarkan Surat Kreditur kepada NDI No. 072/DS/CBGI/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang 
Persetujuan Mengesampingkan atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit, maka Kreditur dapat 
memberikan persetujuan kepada NDI untuk mengesampingkan mengenai pembatasan pembagian 
dividen dalam Pasal 4 angka 7 huruf I dari Perjanjian dengan kondisi bahwa (a) penghapusan pasal 
tersebut berlaku efektif apabila DMI melakukan IPO dan telah dinyatakan efektif dan (b) apabila IPO 
ditunda atau batal dilaksanakan, maka pasal tersebut akan kembali berlaku efektif.       

• Perjanjian Kredit Nomor 457/LGL-BTR/PK/FDX/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 (“Perjanjian 
Kredit”) dibuat oleh dan antara NDI (“Debitur”) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“Kreditur”). 
Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Kreditur setuju untuk memberikan 
fasilitas kredit kepada Debitur. Jenis fasilitas kredit adalah Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) 
sebesar Rp52.500 juta yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan exhibition hall. Jangka waktu 
fasilitas kredit adalah sampai dengan 27 Februari 2014. Bunga adalah sebesar T/D rate ditambah 1% 
(satu persen). Denda keterlambatan pembayaran hutang pokok adalah sebesar 4% (empat persen) 
diatas tingkat suku bunga yang berlaku. Denda keterlambatan pembayaran bunga adalah sebesar 2% 
(dua persen) diatas tingkat suku bunga yang berlaku. Denda pembayaran dipercepat adalah sebesar 
3% (tiga persen) dari plafon fasilitas kredit.

Jaminan yang diberikan adalah sebagai berikut:
(i) Gadai atas Bilyet Deposito Kreditur No. BD 0983736, No. Rek. 001.01.55336.20.4 berikut setiap 

perpanjangan dan perubahannya atas nama PT Kompas Media Nusantara;
(ii) Gadai atas Bilyet Deposito Kreditur No. BD 0959187, No. Rek. 104.01.07778.20.6 berikut setiap 

perpanjangan dan perubahannya atas nama PT Kompas Media Nusantara;
(iii) Gadai atas Bilyet Deposito Kreditur No. BD 0959351, No. Rek. 104.01.07780.20.3 berikut setiap 

perpanjangan dan perubahannya atas nama PT Gramedia Asri Media;
(iv) Gadai atas Bilyet Deposito Kreditur No. BD 0959352, No. Rek. 104.01.07781.20.9 berikut setiap 

perpanjangan dan perubahannya atas nama PT Gramedia Asri Media;
(v) Gadai atas Bilyet Deposito Kreditur No. BD 0959206, No. Rek. 104.01.07695.20.14 berikut setiap 

perpanjangan dan perubahannya atas nama PT Gramedia Pustaka Utama;
(vi) Gadai atas Bilyet Deposito Kreditur No. BD 0959226, No. Rek. 104.01.07779.20.2 berikut setiap 

perpanjangan dan perubahannya atas nama PT Teletransmedia. 

Debitur dan Kreditur setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kewajiban Debitur adalah antara lain:
(i) Mengasuransikan seluruh jaminan dengan ketentuan bahwa perusahaan asuransi, nilai asuransi, 

risiko yang ditutup, dan syarat asuransi (seperti namun tidak terbatas pada banker’s clause) wajib 
disetujui oleh Kreditur.

(ii) Mengaktifkan rekening Debitur pada Kreditur dan melaksanakan transaksi perbankan  Debitur 
baik domestik maupun internasional melalui Kreditur.
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Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan melakukan 
tindakan antara lain:
(i) Kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari yang tidak mempengaruhi 

kemampuan Debitur untuk melaksanakan Perjanjian Kredit:
- Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan 

pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Debitur baik berupa barang bergerak 
maupun tidak bergerak.

- Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada orang/
pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Kreditur sebagaimana 
termaktub dalam perjanjian jaminan. 

(ii) Khusus untuk Debitur badan usaha: tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Debitur 
seperti namun tidak terbatas pada:
- Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Debitur;
- Mengubah susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham Debitur;
- Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada 

pemegang saham Debitur;
- Melakukan perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain peleburan, penggabungan 

dan pengambilalihan.
(iii) 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 Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib 
dibayar.

Kreditur diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul 
sehubungan dengan Perjanjian Kredit kepada pihak lain, sedangkan Debitur tidak dapat mengalihkan 
segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lainnya tanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.
Sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit, maka berikut ini adalah dokumen-dokumen 
penjaminan yang juga telah ditandatangani:
(i) Perjanjian Gadai Deposito tanggal 29 Desember 2011 (“Perjanjian”) dan Perjanjian dan Kuasa 

Pencairan Deposito  tanggal 29 Desember 2011 oleh dan antara Kreditur dan PT Teletransmedia. 
Perjanjian ini mengatur bahwa guna menjamin pembayaran kembali hutang Debitur, maka PT 
Teletransmedia menjaminkan secara gadai kepada Kreditur, seluruh hak atas Deposito atas nama 
PT Teletransmedia sejumlah Rp7.500 juta dengan nomor Rekening Deposito 104-01-07779-20-2.

(ii) Perjanjian Gadai Deposito tanggal 29 Desember 2011 (“Perjanjian”) dan Perjanjian dan Kuasa 
Pencairan Deposito  tanggal 29 Desember 2011 oleh dan antara Kreditur dan PT Gramedia 
Pustaka Utama. Perjanjian ini mengatur bahwa guna menjamin pembayaran kembali hutang 
Debitur, maka PT Gramedia Pustaka Utama menjaminkan secara gadai kepada Kreditur, seluruh 
hak atas Deposito atas nama PT Gramedia Pustaka Utama sejumlah Rp5.000 juta dengan nomor 
Rekening Deposito 104-01-07695-20-4.

(iii) Perjanjian Gadai Deposito tanggal 29 Desember 2011 (“Perjanjian”) dan Perjanjian dan Kuasa 
Pencairan Deposito  tanggal 29 Desember 2011 oleh dan antara Kreditur dan PT Gramedia Asri 
Media. Perjanjian ini mengatur bahwa guna menjamin pembayaran kembali hutang Debitur, maka 
PT Gramedia Asri Media menjaminkan secara gadai kepada Kreditur, seluruh hak atas Deposito 
atas nama PT Gramedia Asri Media sejumlah Rp5.000 juta dengan nomor Rekening Deposito 
104-01-07780-20-1 dan Rp10.000 juta dengan nomor Rekening Deposito 104-01-07781-20-9.

(iv) Perjanjian Gadai Deposito tanggal 29 Desember 2011 (“Perjanjian”) dan Perjanjian dan Kuasa 
Pencairan Deposito  tanggal 29 Desember 2011 oleh dan antara Kreditur dan PT Kompas Media 
Nusantara. Perjanjian ini mengatur bahwa guna menjamin pembayaran kembali hutang Debitur, 
maka PT Kompas Media Nusantara menjaminkan secara gadai kepada Kreditur, seluruh hak 
atas Deposito atas nama PT Kompas Media Nusantara sejumlah Rp10.000 juta dengan nomor 
Rekening Deposito 001-01-55336-20-4 dan Rp15.000 juta dengan nomor Rekening Deposito 
104-01-07778-20-6. 
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Perjanjian Kredit dengan BCA

DP

Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 3 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Fulgensius Jimmy Hardjo 
Lukito, S.H., MH, MM, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit 
No. 65 tanggal 8 September 2010, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., 
MH., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 93 tanggal 
12 Agustus 2011, dibuat di hadapan Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, S.H., MH, MM, Notaris di Jakarta, 
dibuat oleh dan antara DP sebagai debitur dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai kreditur (“BCA”), 
selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian DP-BCA”. 

BCA memberikan fasilitas kredit kepada DP sebagai berikut: (i) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), 
dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp3.000 juta, (ii) Fasilitas Time Loan Revolving, dengan 
jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp7.000 juta dan (iii) Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pagu 
kredit tidak melebihi Rp21.500 juta  dengan baki debet pada saat penandatanganan Akta Perubahan 
Perjanjian Kredit sebesar Rp14.431 juta. Sehubungan dengan Perjanjian DP-BCA, DP berkewajiban 
untuk membayar bunga sebagai berikut: (i) 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun yang dihitung 
dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang ditarik dan belum dibayar kembali oleh DP; (ii) 11,5% (sebelas 
koma lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang 
ditarik dan belum dibayar kembali oleh DP dan (iii) 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun yang 
dihitung dari jumlah fasilitas Time Loan Revolving yang ditarik dan belum dibayar kembali oleh DP. 

Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA kepada DP adalah 
sebagai berikut: (i) Penambahan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), sejak tanggal 8 September 
2011 sampai dengan tanggal 8 September 2012; (ii) Penambahan Fasilitas Time Loan Revolving, 
terhitung sejak tanggal 15 September 2011; (iii) Fasilitas Kredit Investasi, terhitung sejak tanggal 7 Juli 
2008 sampai dengan tanggal 7 Juli 2009. 

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, DP tidak diperkenankan melakukan hal-hal antara 
lain sebagai berikut: (i) memperoleh pinjaman uang/kredit baru/tambahan pinjaman dari bank/lembaga 
keuangan lain dan/atau pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam 
bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DP kepada pihak lain, 
(ii) meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam 
rangka menjalankan usaha sehari-hari, (iii) melakukan peleburan, penggabungan, pengambialihan, 
pembubaran/likuidasi, (iv) mengubah status kelembagaan dan (v) mengubah susunan pengurus dan 
pemegang saham DP dan grup Gramedia harus mempertahankan kepemilikan mayoritas sahamnya 
pada DP.

Sehubungan dengan Perjanjian DP-BCA, berdasarkan Surat Permohonan DP No. 87/SK/DP/
DIR/12/2011 tanggal 5 Desember 2011 mengenai Perubahan Pemegang Saham dan Pengurus 
Perseroan DP, yang ditanggapi oleh BCA, DP telah memperoleh persetujuan dari BCA sehubungan 
dengan perubahan pemegang saham DP dan perubahan kepemilikan saham DP pada beberapa 
perusahaan berdasarkan surat BCA kepada DP No. 11602/SOK/W/10/2011 tanggal 15 Desember 2011 
tentang Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus dan Persentase Jumlah Kepemilikan Saham.

Terkait dengan Perjanjian DP-BCA ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan DP memilih 
tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat.

KDU

Akta Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 18 Maret 2011, dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., 
Notaris di Kota Jakarta Pusat, (“Perjanjian”), dibuat oleh dan antara KDU dengan BCA. Bank BCA 
setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Investasi kepada KDU, yang mana akan digunakan untuk 
membeli rumah toko (ruko) di Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim No. 137, dimana BCA memberikan Fasilitas 
Kredit Investasi kepada KDU dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar 
lima ratus juta Rupiah).
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Jangka waktu batas penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit Investasi yang diberikan oleh BCA 
kepada KDU adalah sejak tanggal 18 Maret 2011 atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak, 
dimana atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian, KDU wajib membayar bunga 
sebesar 10,2% (sepuluh koma dua persen) per tahun yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit Investasi 
yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh KDU. Atas pemberian Fasilitas Kredit Investasi, KDU 
wajib membayar provisi kepada BCA sebesar 0,5% (nol koma lima persen), yang dihitung dari jumlah 
setiap penarikan Fasilitas Kredit Investasi yang diberikan.

Kewajiban yang harus dilakukan KDU antara lain yaitu; (1) Selama belum lunasnya utang, maka agunan 
wajib diasuransikan oleh KDU terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya 
lainnya yang dianggap perlu oleh BCA oleh perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA. Selain itu 
BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu 
(banker’s clause); (2) Memberitahukan kepada BCA secara tertulis dalam hal terjadi perubahan anggaran 
dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham; (3) Mempertahankan 
hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh 
KDU; (4) Membalik nama agunan ke atas nama KDU/pemegang saham KDU/anggota Direksi atau 
Dewan Komisaris KDU. Jika demikian KDU lalai membayar utang, maka KDU wajib membayar denda 
sebesar 0,17 /oo (nol koma tujuh belas per mil) per hari atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung 
sejak tanggal jumlah jatuh tempo sampai dengan utang dibayar lunas.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali utang KDU, KDU memberikan jaminan yaitu berupa 
sebidang tanah HGB dengan No. 1437/Kebon Kacang seluas 337 m2 (tiga ratus tiga puluh tujuh meter 
persegi) atas nama Jeffry Budiman Rahardja yang terletak di Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan 
Tanah Abang, Jakarta Pusat, setempat dikenal sebagai Jl. Kiai Haji Wahid Hasyim No. 137 berikut 
bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah 
tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak 
bergerak, tidak ada yang dikecualikan, antara lain sebuah bangunan ruko.

KDU tidak berhak memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban KDU 
berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian, tanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari BCA

Dalam hal timbul sengketa, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

Sehubungan dengan Perjanjian KDU-BCA,
(i) berdasarkan surat KDU kepada BCA No. 002/KDU/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang 
Permohonan Persetujuan, KDU telah mendapatkan persetujuan dari BCA sehubungan dengan 
pelaksanaan rencana restrukturisasi Perseroan, yaitu berupa perubahan susnan pemegang saham 
dalam Perseroan.
 
VIS

Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 16 Maret 2009, dibuat di hadapan Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, 
S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 2318/
ADD/W08/KRD/2011 tanggal 7 Nopember 2011 (secara bersama-sama disebut sebagai “Perjanjian”) 
oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dan PT Bank Central Asia  Tbk (“Bank”). Bahwa Bank memberikan 
fasilitas berupa Fasilitas Kredit Investasi 1, Fasilitas Kredit Investasi 2 dan Fasilitas. 

VIS wajib membayar bunga sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun yang dihitung dari 
jumlah Fasilitas Kredit Investasi dan Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali 
oleh VIS. Atas pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Time Loan Revolving, VIS wajib membayar 
provisi kepada BCA sebesar 1,0% (satu persen) sekali bayar, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit 
Investasi yang diberikan untuk Fasilitas Kredit Investasi dan 1,0% Per tahun dari jumlah Time Loan 
Revolving yang diberikan untuk Fasilitas Time Loan Revolving.
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Bank memberikan fasilitas-fasilitas sebagai berikut: 
(a) Fasilitas Kredit Investasi 1 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp2.000 juta;
(b) Fasilitas Kredit Investasi 2 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp3.000 juta; dan
(c) Fasilitas Time Loan Revolving dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp1.000 juta.
(secara bersama-sama disebut sebagai “Fasilitas Kredit”)

Untuk menjamin seluruh pembayaran kembali Fasilitas Kredit dengan tertib dan sebagaimana mestinya, 
VIS menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1145/Pulo seluas 
253 m2 yang terdaftar atas nama Muwandriyani.

Selama VIS belum membayar lunas Fasilitas kredit atau Batas Waktu Penarikan dan/atau penggunaan 
Fasilitas, VIS tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari Bank:
(a) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai 

penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta 
kekayaan VIS kepada pihak lain.

(b) Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya kecuali dalam 
rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.

(c) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi
(d) Mengubah status kelembagaan. 

Kecuali bilamana Bank secara tertulis menetapkan secara lain, VIS wajib untuk:
(a) Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung 

setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau 
pemegang saham;

(b) Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah 
atau akan dimiliki VIS;

Mengenai Perjanjian dan segala akibat serta pelaksanaannya, Para Pihak memilih tempat kediaman 
hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, 
tanpa mengurangi hak Bank untuk menggugat VIS di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik 
Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku.

GM

Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 23 April 2010 dibuat dihadapan Nina Padanta, SH., Notaris di 
Pekanbaru (“Notaris Nina”) (“Perjanjian”) dibuat oleh dan antara GM (“Debitur”) dan PT Bank Central 
Asia Tbk. (“BCA”). Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, BCA menyetujui 
untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur yang terdiri dari fasilitas kredit investasi sebesar 
Rp15.000 juta. Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembangunan Hotel Amaris.

Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 23 April 2010 dan 
berakhir pada tanggal 23 April 2016. Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian 
ini maka Debitur wajib membayar bunga sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun, 
yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh 
Debitur. Atas pemberian fasilitas kredit, Debitur wajib membayar provisi atau komisi sebesar 0,5% (nol 
koma lima persen) sekali pungut yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi yang diberikan. 
Apabila Debitur lalai membayar utang pada tanggal jatuh tempo maka Debitur wajib membayar denda 
sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar 
sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya.

Jaminan yang diberikan GM atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA adalah sebagai berikut; (1) 
Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 200/Sumahilang, 
terletak dalam Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kelurahan Sumahilang, 
setempat dikenal sebagai jalan Kiay Haji Wahid Hasyim, seluas 402 m2 (empat ratus dua meter 
persegi), terdaftar atas nama Arief Wiyoso, yang akan dibalik nama menjadi GM; (2) Sebidang tanah 
sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 201/Sumahilang, terletak dalam 
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Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kelurahan Sumahilang, setempat dikenal 
sebagai jalan Kiay Haji Wahid Hasyim, seluas 1.253 m2 (seribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi), 
terdaftar atas nama Rendy Zairuddin Idris, Rendra Zairuddin Idris, Renny Indriani, yang akan dibalik 
nama menjadi GM; (3) Sebidang tanah seluas 130 m2 (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak 
di jalan Kiay Haji Wahid Hasyim, RT 001, RW 002, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kelurahan Sumahilang 
yang dimiliki oleh GM berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKRG) tertanggal 24 Agustus 
2009 dan telah terdaftar dalam Register Kelurahan Sumahilang tertanggal 4 Agustus 2009 Nomor 
05/5953/SH-S/VIII/09, dimana atas tanah tersebut sedang dalam proses peningkatan sertipikat pada 
instansi yang berwenang sebagaimana diperkuat oleh Akta Surat Pernyataan No. 14 tanggal 23 April 
2010, yangdibuat di hadapan Notaris Nina Padanta, S.H., Notaris di Pekanbaru. 

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh GM antara lain adalah; (1) Segera menyampaikan 
pemberitahuan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi 
perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham 
Debitur (apabila Debitur berbentuk badan hukum); (2) Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, 
antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh GM; (3) Selama fasilitas kredit 
belum lunas; (a) Tidak diperkenankan membagi dividen tanpa persetujuan BCA; (b) Pergantian pengurus 
dan pemegang saham GM harus dengan persetujuan BCA; (c) Penambahan hutang bank, leasing, dan 
jasa keuangan lainnya harus dengan persetujuan BCA. (4) Pinjaman pemegang saham atau hutang 
ke perusahaan afiliasi yang ada dan yang akan timbul di masa yang akan datang disubordinasikan 
terhadap kewajiban ke BCA, kecuali apabila pinjaman pemegang saham atau hutang ke perusahaan 
afiliasi dialihkan menjadi modal. 

Selanjutnya berdasarkan surat Debitur kepada BCA No. 327/GMH-DIR/XII/2011 tanggal 12 Desember 
2011 tentang Permohonan Persetujuan, maka Debitur telah mendapatkan persetujuan dari BCA 
sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Debitur terkait dengan struktur permodalan Debitur dan 
perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Debitur. Berdasarkan surat Debitur kepada BCA No. 
012/GMH/II/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Permohonan Persetujuan Pencabutan Pembatasan 
Pembagian Dividen, maka Debitur telah memperoleh persetujuan dari BCA untuk membagikan dividen 
dengan pemberitahuan tertulis kepada BCA.

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Debitur memilih tempat 
kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru di 
Pekanbaru.

GMU

• Akta Perjanjian Kredit No. 81 tanggal 29 September 2009, sebagaimana diubah dengan Akta 
Perubahan Perjanjian Kredit No. 106 tanggal 20 Oktober 2011, yang keduanya yang dibuat di 
hadapan Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, S.H., Notaris di Jakarta (yang seluruhnya disebut 
sebagai “Perjanjian”) dibuat oleh dan antara GMU dengan BCA.

BCA menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi kepada GMU, yang akan digunakan 
sebagai pembangunan Hotel Amaris. Perjanjian ini juga merupakan pengalihan fasilitas kredit lokal 
atas nama H. Djalaludin Sayuti. Dimana BCA memberikan fasilitas kredit kepada GMU yang terdiri 
dari; (1) Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pagu tidak melebihi Rp15.000 juta; (2) Fasilitas 
Kredit Investasi 1, dengan jumlah pagu tidak melebihi Rp3.500 juta.
 
Jangka waktu fasilitas kredit Investasi dengan jumlah pagu tidak melebihi Rp15.000 juta, terhitung 
sejak tanggal 1 Oktober 2009. Availibility period maksimal selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 
penarikan Fasilitas Kredit Investasi yang pertama dan penarikan pertama paling lambat 6 (enam) 
bulan sejak penandatanganan kredit dan Fasilitas Kredit Investasi 1, dengan jangka waktu 5 tahun 
tanpa grace period. Terhadap fasilitas kredit tersebut, BCA memberikan bunga dan provisi dan 
komisi sebagai berikut; (1) GMU wajib membayar bunga sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh 
lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan 
belum dibayar kembali oleh GMU; (2) GMU wajib membayar bunga sebesar 10,75% (sepuluh 
koma tujuh lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi 1 yang telah 
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ditarik dan belum dibayar kembali oleh GMU; (3) GMU wajib membayar provisi atau komisi kepada 
BCA sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sekali bayar, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit 
Investasi yang diberikan; (4) GMU wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar 0,5% 
(nol koma lima persen) sekali bayar, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi 1 yang 
diberikan.

Jika GMU lalai membayar utang pada tanggal jatuh tempo, maka GMU wajib membayar denda 
atas jumlah uang yang lalai dibayar terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai 
jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan.

Adapun jaminan GMU terhadap fasilitas kredit antara lain; (1) Sebidang tanah sebagaimana 
diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No. 1639/Benda tanggal 14 Maret 1998, terletak di Jl. Husein 
Sastranegara No. 68, Desa/Kelurahan Benda,  Kecamatan Benda, Kotamadya Tangerang, Propinsi 
Jawa Barat seluas 62 m2 terdaftar atas nama Haji Sayuti berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan 
Nomor 4865 tanggal 9 Nopember 2009 sebagai peringkat pertama; (2) Sebidang tanah sebagaimana 
diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No. 1640/Benda tanggal 14 Maret 1998, terletak di Jl. Husein 
Sastranegara No. 68, Desa/Kelurahan Benda,  Kecamatan Benda, Kotamadya Tangerang, 
Propinsi Jawa Barat seluas 570 m2 terdaftar atas nama Fahmi Elizar berdasarkan Sertipikat Hak 
Tanggungan Nomor 4809 tanggal 5 Nopember 2009 sebagai peringkat pertama; dan (3) Sebidang 
tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No. 82/Benda tanggal 19 Oktober 1998, 
terletak di Jl. Husein Sastranegara No. 68, Desa/Kelurahan Benda,  Kecamatan Benda, Kotamadya 
Tangerang, Propinsi Jawa Barat seluas 1.390 m2 terdaftar atas nama Fahmi Elizar berdasarkan 
Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4917 tanggal 11 Nopember 2009 sebagai peringkat pertama; 
(4) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4824/Patisari 
seluas 901 m2 terdaftar atas nama GMU; (5) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat 
Hak Guna Bangunan No. 4825/Patisari seluas 924 m2 terdaftar atas nama GMU.

Selanjutnya berdasarkan surat GMU kepada BCA No. 325/GMU-SAN/CKR/XII/2011 tanggal 5 
Desember 2011 tentang Permohonan Persetujuan, maka GMU telah mendapatkan persetujuan dari 
BCA sehubungan dengan perubahan pemegang saham dalam GMU dan perubahan kepemilikan 
saham GMU pada beberapa perusahaan. Berdasarkan surat GMU kepada BCA No. 007/GMU-SAN/
CKR/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Permohonan Persetujuan Pencabutan Pembatasan 
Pembagian Dividen, maka GMU telah memperoleh persetujuan dari BCA untuk membagikan 
dividen dengan pemberitahuan tertulis kepada BCA. Berdasarkan surat GMU kepada BCA No. 
013/GMU/II/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Permohonan Persetujuan, maka GMU telah 
mendapatkan persetujuan dari BCA sehubungan dengan perubahan pemegang saham, pembagian 
dividen, peningkatan modal dan perubahan direksi dan dewan komisaris GMU. 

• Akta Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 10 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra 
A., S.H., MKn., Notaris di Jakarta (yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) dibuat oleh 
dan antara GMU dengan BCA. BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit investasi kepada 
GMU, yang mana akan digunakan sebagai pembangunan Hotel Amaris Panglima Polim 2. BCA 
memberikan fasilitas kredit kepada GMU yaitu Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pagu 
tidak melebihi Rp9.000 juta. Dimana fasilitas kredit tersebut memiliki provisi dan komisi sebagai 
berikut; (1) GMU wajib membayar bunga sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun 
yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali 
oleh GMU; (2) GMU wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar 0,5% (nol koma 
lima persen) sekali bayar, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang diberikan untuk 
fasilitas Kredit Investasi.

Jangka waktu penarikan fasilitas kredit investasi adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 
penarikan yang pertama dan Jika GMU lalai membayar utang pada tanggal jatuh tempo, maka 
GMU wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah 
tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar 0,5% (nol koma lima 
persen) per bulan. Adapun kewajiban yang harus GMU laksanakan yang antara lain adalah; (1) 
Memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya perkara yang menyangkut GMU, 
baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan 
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mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan GMU; (2) Mempertahankan hak atas kekayaan 
intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh GMU; (3) 
Menyerahkan akta perubahan susunan pemegang saham dan/atau pengurus GMU setelah akta 
tersebut diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (4) Setelah akta 
perubahan susunan pemegang saham dan/atau pengurus GMU diberitahukan kepada Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemegang saham yang baru membuat surat pernyataan notariil 
yang menyatakan bahwa cost overrun selama pembangunan Hotel Santika Cikarang dan Hotel 
Amaris Panglima Polim 2 harus ditanggung oleh pemegang saham dan apabila perusahaan 
tidak mampu memenuhi pembayaran angsuran pokok dan bunga Fasilitas Kredit Investasi harus 
ditanggung oleh pemegang saham.

Berdasarkan Surat GMU kepada BCA No. 076/GMU/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang 
Permohonan Persetujuan Pencabutan Pembatasan Pembagian Dividen, maka BCA telah 
memberikan persetujuannya terhadap pencabutan pembatasan pembagian dividen tersebut. 
Lebih lanjut, berdasarkan Surat GMU kepada BCA No.075/GMU/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 
tentang Permohonan Persetujuan, maka BCA telah memberikan persetujuan dan ratifikasi atas 
penambahan fasilitas kredit kepada GMU sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

GSU

Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 19 Agustus 2010 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan 
Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 26 September 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Doktor 
Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, Tjhe, SH., MH., MM., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Kredit”) dibuat 
oleh dan antara GSU (“Debitur”) dan PT Bank Central Asia Tbk. (“Bank”). Berdasarkan syarat-syarat 
dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit ini, Bank menyediakan kepada Debitur Fasilitas Kredit 
Investasi I sebesar Rp15.000 juta dan Fasilitas Kredit Investasi II sebesar Rp1.575 juta yang akan 
digunakan untuk pembangunan Hotel Amaris Bogor. Batas waktu penarikan dan penggunaan Fasilitas 
Kredit Investasi I adalah terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2010 dan berakhir pada tanggal 19 Agustus 
2016 dan Fasilitas Kredit Investasi II terhitung sejak tanggal 26 September 2011 dan berakhir pada 
tanggal 19 Agustus 2016. Untuk Fasilitas Kredit Investasi I dan Fasilitas Kredit Investasi II, Debitur wajib 
membayar bunga sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah 
fasilitas kredit investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur. Atas pemberian 
fasilitas Kredit Investasi I, Debitur wajib membayar provisi atau komisi kepada Bank sebesar 0,5% 
(nol koma lima persen) sekali bayar, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi yang diberikan. 
Atas pemberian fasilitas Kredit Investasi II, Debitur wajib membayar provisi atau komisi kepada Bank 
sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sekali bayar, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 
yang diberikan. Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau 
tanggal lain yang disetujui oleh Bank. Jika Debitur lalai membayar utang pada tanggal jatuh waktunya 
maka Debitur wajib membayar denda terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai 
jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan untuk fasilitas Kredit 
Investasi I dan Kredit Investasi II.

Adapun jaminan yang diberikan GSU terhadap fasilitas kredit yang diberikan BCA yaitu; Sebidang tanah 
sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 365/Babakan yang diterbitkan 
pada tanggal 17 September 2004 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bogor, Kecamatan Bogor 
Tengah, Kelurahan Babakan, setempat dikenal sebagai Jalan Pajajaran Nomor 25, seluas 2.224 m2 
(dua ribu dua ratus dua puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama PT Wahana Makmur Sejati, 
berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3105/2010 tanggal 15 
September 2010 sebagai peringkat pertama dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2939/2011 tanggal 
8 Oktober 2011 sebagai peringkat kedua.

GSU dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh 
waktu, tanpa dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut; (a) 
Debitur memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 
yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah 
dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan; (b) Pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan; (c) 
Dilakukan pada tanggal pembayaran bunga; (d) Jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat 
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ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun. 

Bank berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, memindahkan atau mengalihkan dengan 
cara apapun, sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Bank berdasarkan Perjanjian Kredit kepada 
lembaga keuangan bank atau kreditur lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan pemberitahuan 
secara tertulis kepada Debitur.
Selanjutnya berdasarkan surat GSU kepada Bank No. 010/GSU/II/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang 
Permohonan Persetujuan Pencabutan Pembatasan Pembagian Dividen, maka GSU telah mendapatkan 
persetujuan dari Bank untuk membagikan dividen dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank

Bank dan Debitur memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera 
Pengadilan Negeri Bogor di Bogor.

AA

Akta Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 4 Oktober 2012 dibuat dihadapan Satria Amiputra Amimakmur, 
SH., MKn., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) dan AA (“Debitor”) 
(“Perjanjian”).

BCA menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitor berupa Fasilitas Kredit Investasi 
(K/I) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp24.000 juta yang akan digunakan untuk membiayai 
pembangunan Hotel Amaris Pasar Minggu di Jalan Raya Pasar Minggu No. 15A.

Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2012 
atau tanggal lain yang telah disepakati oleh BCA dan Debitor dan berakhir pada tanggal 4 Oktober 
2013. Debitor wajib membayar (i) bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, yang dihitung dari 
jumlah Fasilitas Kredit Investasi (K/I) yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor dan (ii) 
provisi atau komisi sebesar 1% (satu persen) sekali bayar yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit 
Investasi yang diberikan.

Debitor dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal 
jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar Angsuran sebagaimana diatur dalam Perjanjian, tanpa 
dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Debitor memberitahukan secara tertulis kepada 
BCA selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran 
kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan; 
(ii) pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan; (iii) dilakukan pada tanggal pembayaran bunga; (iv) 
jumlah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Jika Debitor lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka Debitur 
wajib membayar denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib, Debitor menyerahkan agunan berupa:
- Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1253/

Pancoran, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Pancoran, 
Kelurahan Pancoran, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Pasar Minggu nomor 15A, seluas 880 
m2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi), terdaftar atas nama Debitor;

- Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 927/
Pancoran, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Pancoran, 
Kelurahan Pancoran, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Pasar Minggu, Rukun Tetangga 007, 
Rukun Warga 02, seluas 414 m2 (empat ratus empat belas meter persegi), terdaftar atas nama 
Debitor.

Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitor wajib, antara lain, untuk:
- Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang 

menyangkut  Debitor, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara 
pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitor;

- Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit;



202

- Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah 
atau akan dimiliki oleh Debitor; dan

- Seluruh aktivitas keuangan Debitor disalurkan melalui BCA.

Selama Debitor belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan 
fasilitas kredit belum berakhir, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:
- Tambahan utang dari bank lain/kreditor lain (termasuk tambahan fasilitas SKBDN);
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam 

rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Apabila Debitor berbentuk badan: (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, 

pembubaran/likuidasi; (ii) mengubah status kelembagaan;
- Melakukan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham;
- Mendapatkan tambahan fasilitas kredit atau utang sewa guna usaha dari bank atau perusahaan 

sewa guna usaha lain kecuali kredit kendaraan bermotor (KKB);

BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitor, memindahkan atau mengalihkan dengan 
cara apapun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan fasilitas kredit 
berdasarkan Perjanjian kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya 
cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Debitor.

Mengenai Perjanjian dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Debitor memilih tempat 
kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

13. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, 
serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat gugatan ataupun perkara hukum yang dihadapi 
Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak 
yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi 
perkara yang ditujukan kepada Perseroan dan Entitas Anak, yang memiliki pengaruh secara material 
terhadap kelangsungan usaha, harta kekayaan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, baik 
dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun 
kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

14. Good Corporate Governance (GCG)

Melihat begitu pentingnya tata kelola dan perilaku perusahaan yang baik untuk mencapai standar tertinggi 
dalam pengelolaan Perseroan, Perseroan bertekad untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang 
baik atau GCG sebagai bagian dari budaya Perseroan. Seluruh keputusan bisnis dan pelaksanaanya 
diambil oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perseroan. Keputusan yang diambil selalu 
didasarkan pada pertimbangan kepentingan seluruh bagian dalam Perseroan secara professional tanpa 
membeda-bedakan satu sama lain. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dilakukan 
juga secara konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat bermanfaat untuk jangka panjang. 
Seluruh bagian dalam Perseroan dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal sehingga 
pengembangan karir pun dapat dilakukan tanpa ada keraguan dan halangan karena seluruh aktivitas 
didasarkan pada visi yang sudah ditetapkan oleh Perseroan.
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15. Aset Tetap

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan 
bangunan. Di bawah ini adalah keterangan mengenai bidang-bidang tanah dan bangunan yang dimiliki 
oleh Entitas Anak:

Tanah dan Bangunan

No. No. Sertipikat Gambar Situasi/
Surat Ukur

Tanggal 
Berakhirnya Hak

Luas (m2) Lokasi Tahun 
Perolehan 

Aset

Keterangan

PT Makassar International Expo
1. Sertipikat Hak Guna 

Bangunan (“SHGB”) No. 
20083

Surat Ukur No. 
0 0 2 4 7 / 2 0 0 7 
tanggal 15 Maret 
2007

19 Desember 2043 11.390 Kelurahan Mattoanging, 
Kecamatan Mariso, 
Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan

2012 Berdasarkan ketentuan Peraturan 
Pemerintah No. 40 tahun 1996 
tentang Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 
Tanah (“PP No. 40/1996”), Hak Guna 
Bangunan diberikan untuk jangka 
waktu paling lama 30 tahun dan 
dapat diperpanjang untuk jangka 
waktu 20 tahun.

2. SHGB No. 20084 Surat Ukur No. 
0 0 2 4 9 / 2 0 0 7 
tanggal 5 April 
2007

19 Desember 2043 7.917 Kelurahan Mattoanging, 
Kecamatan Mariso, 
Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan.

2012

3. SHGB No. 20085 Surat Ukur No. 
0 0 6 2 4 / 2 0 1 1 
tanggal 25 
Oktober 2011

19 Desember 2041 1.969 Kelurahan Mattoanging, 
Kecamatan Mariso, 
Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan.

2012

4. SHGB No. 20088 Surat Ukur No. 
0 0 6 3 3 / 2 0 1 2 
tanggal 13 
Januari 2012

19 Desember 2041 2.436 Kelurahan Mattoanging, 
Kecamatan Mariso, 
Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan.

2012

PT Nusa Dua Indonesia
5. SHGB No. 4246 Surat Ukur No. 

5462/Benoa/2005 
tanggal 22 
Desember 2005

30 Juni 2035 69.320 Kelurahan Benoa, 
Kecamatan Kuta 
Selatan, Kabupaten 
Badung, Propinsi Bali

2010

PT Grha Mahaatman
6. SHGB No. 202 Surat Ukur No. 

00009/2010
10 Nopember 2030 129 Kelurahan Sumahilang, 

Kecamatan Pekanbaru 
Kota. Kota Pekanbaru, 
Riau

2010 SHGB ini sedang dijadikan 
jaminandengan Hak Tanggungan 
kepada PT Bank Central Asia Tbk., 
berdasarkan Akta No. 15/2011 
tanggal 20 Januari 2011.

7. SHGB No. 201 Surat Ukur no. 
00165/2008

12 April 2040 1.253 Kelurahan Sumahilang, 
Kecamatan Pekanbaru 
Kota. Kota Pekanbaru, 
Riau

2010 SHGB ini sedang dijadikan 
jaminandengan Hak Tanggungan 
kepada PT Bank Central Asia Tbk., 
berdasarkan Akta No. 41/2010 
tanggal 22 April 2010

8. SHGB No. 200 Surat Ukur No. 
00164/2008

12 April 2040 402 Kelurahan Sumahilang, 
Kecamatan Pekanbaru 
Kota. Kota Pekanbaru, 
Riau

2010 SHGB ini sedang dijadikan 
jaminandengan Hak Tanggungan 
kepada PT Bank Central Asia Tbk., 
berdasarkan Akta No. 54/2010 
tanggal 14 Juni 2010.

PT Dyandra Promosindo
9. HGB No. 1412 Surat Ukur No. 

0 0 0 4 1 / 2 0 0 6 
tanggal 28 
Nopember 2006

13 Desember 2036 364 Jl. Kemiri No. 2, 
Kelurahan Gondagdia, 
Kecamatan Menteng

2004 SHGB ini sedang dijaminkan 
dengan Hak Tanggungan Peringkat 
Pertama kepada PT Bank Niaga 
Tbk. berdasarkan Sertipikat Hak 
Tanggungan No. 573/2007 

10. HGB No. 1361 Surat Ukur No. 
01/2001

20 Oktober 2033 341 Jalan Johar no. 9 
Kelurahan Gondagdia, 
Kecamatan Menteng

2001 SHGB ini sedang dijaminkan dengan 
Hak Tanggungan Peringkat Pertama 
kepada PT Bank International 
Indonesia Tbk. berdasarkan  
Sertipikat Hak Tanggungan No. 
2243/2003. 

11. Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun No. 282/
VIII Kel. Menteng

Surat Ukur No. 
33/2009 tanggal 2 
Februari 2009 

26 Desember 2031 1.403,12 The City Tower, Jl. M.H. 
Thamrin No. 81 Lantai 
7, No. L7-01, Jakarta 
Pusat

2004 Sertipikat Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun ini ini sedang 
dijaminkan dengan Hak Tanggungan 
Peringkat Pertama kepada PT Bank 
Central Asia Tbk. berdasarkan 
Sertipikat Hak Tanggungan No. 
121/2011.
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No. No. Sertipikat Gambar Situasi/
Surat Ukur

Tanggal 
Berakhirnya Hak

Luas (m2) Lokasi Tahun 
Perolehan 

Aset

Keterangan

PT Kerabat Dyan Utama
1. HGB No. 1437 Surat Ukur No. 

0 0 0 3 2 / 2 0 0 4 
tanggal 13 April 
2004

28 Juni 2035 337 Jalan K.H.Wahid 
Hasyim No. 137, 
Jakarta Pusat

2007

PT Griya Multi Investama
1. SHGB No. 555 Surat Ukur No. 

01825/CILANDAK 
T I M U R / 2 0 0 0 
tanggal 24 Maret 
2000

4 Juli 2041 646 Kel. Cilandak Timur, 
Kec. Pasar Minggu, 
Kotamadya Jakarta 
Selatan, Propinsi DKI 
Jakarta

2011

2. SHGB No. 556 Surat Ukur No. 
01829/CILANDAK 
T I M U R / 2 0 0 0 
tanggal 24 Maret 
2000

4 Juli 2041 100 Kel. Cilandak Timur, 
Kec. Pasar Minggu, 
Kotamadya Jakarta 
Selatan, Propinsi DKI 
Jakarta

2011

3. SHGB No. 557 Surat Ukur No. 
01826/CILANDAK 
T I M U R / 2 0 0 0 
tanggal 24 Maret 
2000

4 Juli 2041 451 Kel. Cilandak Timur, 
Kec. Pasar Minggu, 
Kotamadya Jakarta 
Selatan, Propinsi DKI 
Jakarta

2011

4. SHGB No. 558 Surat Ukur No. 
01827/CILANDAK 
T I M U R / 2 0 0 0 
tanggal 24 Maret 
2000

4 Juli 2041 110 Kel. Cilandak Timur, 
Kec. Pasar Minggu, 
Kotamadya Jakarta 
Selatan, Propinsi DKI 
Jakarta

2011

5. SHGB No. 559 Surat Ukur No. 
01828/CILANDAK 
T I M U R / 2 0 0 0 
tanggal 24 Maret 
2000

4 Juli 2041 430 Kel. Cilandak Timur, 
Kec. Pasar Minggu, 
Kotamadya Jakarta 
Selatan, Propinsi DKI 
Jakarta

2011

PT Andalusia Andrawina
1. SHGB No. 1253 Gambar Situasi 

No. 145/1991 
tertanggal  6 April 
1991

12 April 2042 880 Jalan Raya Pasar 
Minggu No. 15.A, 
Kelurahan Pancoran, 
Kecamatan Pancoran, 
Kotamadya Jakarta 
Selatan, Provinsi DKI 
Jakarta

2012

2. SHGB No. 927 Surat Ukur 
No. 00408/
Pancoran/2011 
tertanggal 21 Juli 
2011

19 September 2031 414 Jalan Raya Pasar 
Minggu RT.007, 
Kelurahan Pancoran, 
Kecamatan Mampang 
Prapatan, Kotamadya 
Jakarta Selatan

2012

PT Sima Graha Utama
1. SHGB No. 1307 Gambar Situasi 

No. 6633/1992 
tanggal 31 Maret 
1992

18 Desember 2041 2.913 Kel. Pasar Minggu, 
Kec. Pasar Minggu, 
Provinsi DKI Jakarta

2012

2. SHGB No. 105 Surat Ukur No. 6/
Kramatsari/2001 
tanggal 20 April 
2001

14 Agustus 2021 2.795 Kelurahan Kramatsari, 
Kecamatan Pekalongan 
Barat, Propinsi Jawa 
Tengah

2012

Aset Tetap Selain Tanah dan Bangunan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap lain selain aset yang disebutkan diatas sebagai berikut:

Keterangan
Saldo per 31 Desember 2012 (jutaan Rupiah)

Nilai Aset Bersih
Peralatan Kantor 14.359
Kendaraan 3.180
Perabot dan Perlengkapan 11.536
Perlengkapan Operasional 1.506
Sub total 30.581
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Peralatan kantor dan hotel Perseroan dan Entitas Anak berupa perlengkapan kantor, perlengkapan 
hotel, komputer dan lain-lain. Sebagian besar peralatan kantor dan hotel tersebut dimiliki oleh GMU dan 
GNK.

Perabot dan perlengkapan Perseroan dan Entitas Anak berupa tempat tidur, perlengkapan dalam kamar 
hotel, inventaris kantor dan lain-lain. Sebagian besar peralatan kantor dan hotel tersebut dimiliki oleh 
GMU dan GNK.

Perseroan memiliki 1 Unit kendaraan roda empat dan tidak memiliki kendaraan roda dua serta Perseroan 
tidak menguasai kendaraan roda empat maupun roda dua, dan Entitas Anak memiliki 61 unit  kendaraan 
roda empat dan 20 unit kendaraan roda dua. dan Entitas Anak juga menguasai 9 unit kendaraan roda 
empat dan tidak menguasai kendaraan roda dua. Perseroan dan Entitas anak memiliki dan menguasai 
kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

PT
Mobil Motor

Memiliki Menguasai Memiliki Menguasai
Perseroan 1 Unit - - -
DMD - 1 Unit - -
KDU 8 Unit 1 Unit 2 Unit -
DC 4 Unit 1 Unit - -
KCL 1 Unit - - -
FCQ 1 Unit - - -
DP 26 Unit 2 Unit 7 Unit -
DMT - 2 Unit - -
DKI 1 Unit 1 Unit 1 Unit -
VIS - 1 Unit 3 Unit -
GM 1 Unit - 1 Unit -
GSU 2 Unit - - -
GMU - 1 Unit - -
NDI 2 Unit 2 Unit - -
SDP 18 Unit 2 Unit 9 Unit -
DGU - - 1 Unit -

16. Asuransi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa perjanjian asuransi 
untuk melindungi aset, khususnya properti (bangunan) yang bernilai material sebagaimana diuraikan di 
dalam tabel di bawah ini:

Polis Penanggung Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Jangka Waktu Ket

CIP 
1. Commercial All Risks 

PAC 00154683
AXA General 
Insurance

Setiap operasional termasuk tetapi 
tidak terbatas pada hotel (2 tingkat) 
dan semua fasilitas hotel kegiatan 
dari usaha dari tertanggung

Rp25.000.000.000,00 30 April 2012 
s/d 30 April 
2013

2. Earthquake Commercial 
TCX 00154715

AXA General 
Insurance

Setiap operasional termasuk tetapi 
tidak terbatas pada hotel (2 tingkat) 
dan semua fasilitas hotel kegiatan 
dari usaha dari tertanggung

Rp25.000.000.000,00 30 April 2012 
s/d 30 April 
2013

GM
1. Comp. General Liability  

Nomor Polis 0301003950 
tanggal 27 Februari 2012

PT Chartis 
I n s u r a n c e 
Indonesia

Bodily Injury and Property Damage Rp25.000.000.000,00 1 Februari 2013 
– 1 Februari 
2014

2. All Risk-Commercial, 
Nomor Polis PAC 
00171779, tanggal 8 
Februari 2013

PT Asuransi 
AXA Indonesia

All Risk (Hotel Amaris Pekanbaru) Rp20.000.000.000,00 1 Februari 2013 
– 1 Februari 
2014

3. Commercial Earthquake, 
Nomor Polis 
TCX00171783, tanggal 8 
Februari 2013

PT Asuransi 
AXA Indonesia

Hotel dan segala aktivitas Hotel 
(Hotel Amaris Pekanbaru)

Rp20.000.000.000,00 1 Februari 2013 
– 1 Februari 
2014
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Polis Penanggung Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Jangka Waktu Ket

DP
1. Polis Standar Asuransi 

Syariah Kendaraan 
Bermotor No. 
01001.1.1205.03847.0 
tanggal 16 Mei 2012

PT Jaya 
Proteksi 
Takaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Toyota dengan No. Polisi 
B 7 AZ

Rp60.750.000,00 11 Mei 2012 – 
11 Mei 2013

2. Polis Standar Asuransi 
Syariah Kendaraan 
Bermotor No. 
01001.1.1205.03848.0 
tanggal 16 Mei 2012

PT Jaya 
Proteksi 
Takaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Proton dengan No. Polisi 
B 7 YQ

Rp151.000.000,00 8 Mei 2012 – 8 
Mei 2013

3. Polis Standar Asuransi 
Syariah Kendaraan 
Bermotor No. 
01001.1.1205.04127.0 
tanggal 25 Mei 2012

PT Jaya 
Proteksi 
Takaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Toyota dengan No. Polisi 
B 7 XC

Rp95.000.000,00 11 Mei 2012 – 
11 Mei 2013

4. Private Motor Vehicles 
Company No. 12 ZI-
PMC-1856868 tanggal 13 
Juli 2012.DP

PT Perdana 
Wahana 
Sentosa

Kendaraan bermotor dengan 
merek BMW dengan No. Polisi B 
4 AZ

Rp202.500.000,00 2 Juli 2012 – 2 
Juli 2013

5. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
010001.1.12005.03847.0 
tanggal 16 Mei 2012

PT Jaya 
Proteksi 
Ttakaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Toyota Kijang dengan No. 
Polisi B 7 AZ

Rp60.750.000,00 11 Mei 2012 – 
11 Mei 2013

6. Polis Standar Asuransi 
Syariah Kendaraan 
Bermotor No. 
010001.1.12005.04122.0 
tanggal 25 Mei 2012

PT Jaya 
Proteksi 
Ttakaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Toyota Kijang dengan No. 
Polisi B 7 EW

Rp72.000.000,00 11 Mei 2012 – 
11 Mei 2013

7. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
01001.1.1202.01112.1 
tanggal 8 Januari 2013

PT Jaya 
Proteksi 
Ttakaful 

 Kendaraan bermotor dengan 
merek Toyota Kijang dengan No. 
Polisi B 7 KO

 Rp130.000.000,00 20 Januari 
2013 – 20 
Januari 2014 

8. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
01001.1.1205.04093.0 
tanggal 25 Mei 2012

PT Jaya 
Proteksi 
Ttakaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Toyota Kijang dengan No. 
Polisi B 7 NG

Rp95.000.000,00 11 Mei 2012 – 
11 Mei 2013

9. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
1BR02211200420 
tanggal 3 Agustus 2012

PT Kurnia 
Insurance 
Indonesia

Kendaraan bermotor dengan 
merek Toyota Kijang Innova 
dengan No. Polisi B 7 UW

Rp127.000.000,00 3 Mei 2012 – 3 
Mei 2013

10. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
1BR02211200421 
tanggal 3 Agustus 2012

PT Kurnia 
Insurance 
Indonesia

Kendaraan bermotor dengan 
merek Toyota Kijang Innova 
dengan No. Polisi B 7 UW

Rp127.000.000,00 2 Agustus 2012 
– 2 Agustus 
2013

11. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
01001.1.1206.04978.0 
tanggal 8 Juni 2012

PT Jaya 
Proteksi 
Ttakaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Toyota Camry dengan No. 
Polisi B 7 QM

Rp220.500.000,00 2 Agustus 2012 
– 2 Agustus 
2013

12. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
01001.1.1205.04127.0 
tanggal 25 Mei 2012

PT Jaya 
Proteksi 
Ttakaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Toyota Kijang dengan No. 
Polisi B 7 XC

Rp95.000.000,00 11 Mei 2012 – 
11 Mei 2013

13. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
01001.1.1205.03848.0 
tanggal 16 Mei 2012

PT Jaya 
Proteksi 
Ttakaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Proton Exora dengan No. 
Polisi B 7 YQ

Rp151.000.000,00 8 Mei 2012 – 8 
Mei 2013

14. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
01001.1.1202.01365.1 
tanggal 28 Januari 2013

PT Jaya 
P r o t e k s i 
Ttakaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Toyota Avanza dengan No. 
Polisi B 7 ZI

Rp75.000.000,00 22 Februari 
2013 – 22 
Februari 2014

15. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
01001.1.1203.02374.0 
tanggal 26 Maret 2012

PT Jaya 
Proteksi 
Ttakaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Toyota Avanza dengan No. 
Polisi B 77 XY

Rp150.000.000,00 27 Maret 2012 
– 27 Maret 
2013
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Polis Penanggung Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Jangka Waktu Ket

16. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
01001.1.1201.00306.1 
tanggal 8 Januari 2013

PT Jaya 
Proteksi 
Ttakaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek KIA Sportage dengan No. 
Polisi B 777 ZI

Rp156.330.000,00 13 Januari 
2013 – 13 
Januari 2014

17. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
01001.1.1201.00304.1 
tanggal 8 Januari 2013

PT Jaya 
Proteksi 
Ttakaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Hyundai Santa Fe dengan 
No. Polisi B 1428 PJD

Rp250.000.000,00 13 Januari 
2013 – 13 
Januari 2014

18. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
01001.1.1204.02852.0 
tanggal 9 April 2012

PT Jaya 
Proteksi 
Ttakaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Daihatsu Zebra dengan No. 
Polisi B 2111 NV

Rp22.500.000,00 21 Maret 2012 
– 21 Maret 
2013

Akan 
diperpanjang 
saat jatuh 
tempo

19. Private Motor Vehicle 
Company No. 12Zi-
PMC-1872481 tanggal 8 
Agustus 2012

PT Zurich 
Insurance 
Indonesia

Kendaraan bermotor dengan 
merek Daihatsu Xenia dengan No. 
Polisi B 1761 VB

Rp72.000.000,00 2 Agustus 2012 
– 2 Agustus 
2013

20. Polis Standar 
Asuransi Syariah 
Kendaraan Bermotor 
01001.1.1201.00305.1 
tanggal 8 Januari 2013

PT Jaya 
Proteksi 
Ttakaful

Kendaraan bermotor dengan 
merek Kia dengan No. Polisi B 7 
LV

Rp156.330.000,00 13 Januari 
2013 – 13 
Januari 2014

DKI
1. Polis Asuransi Kendaraan 

Bermotor
PT Asuransi 
NIPPONKOA 
Indonesia

Toyota Avanza AB 1530 SA Rp155.000.000,000 23 Maret 2033 
– 23 Maret 
2014

KCL
1. Indonesian Earthquake 

Insurance Standard Policy 
No. 0110011200093

PT. Asuransi 
Raya

Alat Restoran yang terdiri dari 
Dapur, Perabotan dan PQS Quinos 
dan alat elektronik

Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar Rupiah)

28 April 2012 
s/d 28 April 
2013

2. Asuransi Kendaraan 
Bermotor No. 
77.10.12.006334

PT. Asuransi 
Jaya Proteksi

Mobil Honda NF11B2D1 TLO & SRCTTS 
Rp10.000.000,00

PA (Khusus Kematian)
Rp10.000.000,00

24 Juni 2012 s/d 
24 Juni 2013

VIS
1. Polis Asuransi Kendaraan 

Bermotor No. 01-M-0001-
001-11-2008 tanggal 30 
September 2010

PT Asuransi 
Raksa 
Pratikara

Sedan, Merk BMW 320, Rangka 
No. MHHPG5700AK926316, 
Warna Alphine White

IDR467,500,000.00
dan IDR5,000,000.00

30 September 
2010 – 30 
S e p t e m b e r 
2013

2. Polis Asuransi 
Kendaraan Bermotor No. 
0102011101511-0 tanggal 
27 September 2011

PT Asuransi 
Artarindo

Jeep, Merk Honda CR-V, Rangka 
No. MHRRE3850BJ103816

IDR388,000,000.00 
dan 
IDR10,000,000.00

27 September 
2011 – 27 
S e p t e m b e r 
2013

3. Polis Asuransi 
Kendaraan Bermotor No. 
890901022211040033 
tanggal 28 April 2011

PT Panin 
Insurance Tbk

Sedan, Mercedes Benz C-Class, 
Rangka No. MHL204048BJ004167

IDR574,600,000.00 
dan IDR5,000,000.00

28 April 2011 – 
28 April 2014

4. Polis Asuransi 
Kendaraan Bermotor No. 
01020111019799 tanggal 
15 April 2011

PT Asuransi 
Multi Artha 
Guna Tbk

Mazda CX-7, Rangka No. 
JM6ER1032B0227785

IDR501,500,000.00 
dan IDR5,000,000.00

15 April 2011 – 
15 April 2014

NDI
1. Cover Note Property All 

Risk Insurance No.356/
CN/PAREQ/JAE04/
NH/01/2012

PT Zurich 
Insurance 
Indonesia dan 
PT Ace Ina 
Insurance

Exhibition, Convention Hall, Cafe 
and Book Store

Rp65.000.000.000 31 Januari 
2 0 1 2 - 3 1 
Januari 2013

Sedang 
dalam proses 
perpanjangan

2. Cover Note No.1514/
CN/PAREQ/JAE04/
NH/07/2011

PT Asuransi 
AXA 
Indonesia, 
PT ASR 
Allianz Utama 
Indonesia, 
PT MSIG 
Indonesia

Convention center, foof court, 
trade center, cafe, country club, 
restaurant, Perkantoran dan 
taman bermain anak-anak  

Rp205.000.000.000 31 Juli 2012 – 
31 Juli 2013
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Polis Penanggung Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Jangka Waktu Ket

GNK
1. Indonesian Standard 

Earthquake Insurance, 
Nomor Polis 
AI.12.0122.12,000438, 
tanggal 27 Agustus 2012

PT Asuransi 
Indrapura

Segala bangunan, mesin, 
peralatan, dan stok (Hotel Santika 
Siligita Nusa Dua)

Rp85.000.000.000 17 Juli 2012 – 
17 Juli 2013

2. Property All Risk 
Nomor Polis 
AI.12.0109.12,000498, 
tanggal 27 Agustus 2012

PT Asuransi 
Indrapura

Segala bangunan, mesin, 
peralatan, dan stok (Hotel Santika 
Siligita Nusa Dua)

Rp85.000.000.000 17 Juli 2012 – 
17 Juli 2013

3. Contractor All 
Risk, Nomor Polis 
AI.29.0801.12.000049, 
tanggal 5 Juni 2012

PT Asuransi 
Indrapura

Section 1 : Material Damage
Section 2 : Third Party Liability 
(Hotel Amasir Nusa Dua)

Section 1: 
Rp80.000.000.000
Section 2 : 
Rp6.000.000.000

1 Juni 2012 – 1 
April 2013

 
Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi yang 
mengasuransikan aset tetap Perseroan dan Entitas Anak. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak 
berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset-aset material milik Perseroan dan Entitas Anak 
tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap bersangkutan.
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IX.  KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha 
dalam bidang jasa, pembangunan dan perdagangan. Perseroan membagi kegiatan usahanya dalam  
4 (empat) bidang usaha yaitu (i) penyelenggaraan pameran dan acara, (ii) pusat konvensi dan eksibisi, 
(iii) perhotelan dan (iv) penunjang penyelenggaraan pameran dan acara yang menyediakan berbagai 
jasa yang berkaitan erat dengan industri MICE di Indonesia antara lain jasa promosi, penyelenggaraan 
pameran, pengembangan konsep, desain konstruksi, desain interior, desain grafis dan peragaan, 
pembangunan stan, menyewakan dan mempersiapkan tenda Roder dan desain pengaturan lampu 
(lighting).

Entitas Anak Perseroan bergerak dibidang usaha penyelenggaraan dan usaha penunjang pameran atau 
acara, yang terintegrasi dan terpadu, yang meliputi penyelenggaraan pameran B2C, konvensi, seminar, 
berbagai aktivasi merek, peluncuran produk, rapat tahunan, pertemuan juga pertunjukan musik atau 
konser musik dan dibidang properti yaitu di perhotelan dan pusat konvensi atau pameran.

Secara historis, kegiatan usaha Perseroan terpusat di sekitar penyelenggaraan pameran dan acara 
serta penunjang acara, terutama acara pameran perdagangan B2C dalam berbagai sektor usaha baik 
domestik maupun internasional untuk memperkenalkan atau menjual produk-produk kepada konsumen 
ritel. Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut, pada bulan Desember 2011, Perseroan melakukan 
restrukturisasi kepemilikan saham dengan lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada dua jenis 
kegiatan usaha utama yaitu (a) penyelenggaraan pameran dan acara, serta (b) properti. Kedua kegiatan 
usaha tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam empat segmen usaha Perseroan yang dijalankan 
oleh masing-masing Entitas Anak Perseroan yakni (1) penyelenggaraan pameran dan acara, (2) usaha 
penunjang acara, (3) gedung konvensi dan eksibisi dan (4) perhotelan.

Dalam masa-masa operasional awalnya, Perseroan memiliki 6 entitas anak, baik langsung ataupun 
tidak langsung, yang semuanya bergerak dalam bidang usaha pameran dan penunjang acara. Sesuai 
dengan restrukturisasi yang dijalankan, manajemen Perseroan mengelompokan empat entitas anak 
ke dalam segmen usaha penyelenggaraan pameran dan acara dengan DP sebagai subholding 
company, sedangkan dua entitas anak lainnya dikelompokan ke dalam segmen usaha penunjang acara 
dengan DGU sebagai subholding company. 

Sesuai dengan perluasan kegiatan usaha, Perseroan juga telah mengambilalih dua Entitas Anak baru, 
yaitu NDI yang beroperasi dalam segmen usaha persewaan gedung konvensi dan GMU yang beroperasi 
dalam segmen usaha perhotelan. 
 
Proses restrukturisasi internal masih terus berjalan sehingga pada bulan Juli 2012, NDI melepas seluruh 
kepemilikan sahamnya pada PT Graha Santika Dyandra dan GMU melepas seluruh kepemilikan 
sahamnya pada PT Graha Utama Development dan PT Anugrah Sapta Pesona.

Dengan adanya sinergi atas keempat segmen diatas dan sebagai bagian strategis dari Kompas 
Gramedia, salah satu kelompok usaha bisnis media di Indonesia, menjadikan dasar yang kokoh untuk 
bisnis MICE dan perhotelan Perseroan yang terintegrasi serta menjadi kunci untuk kesinambungan 
usaha Perseroan dimasa mendatang.

Perseroan memiliki visi untuk menjadi penyelenggara acara dan pameran dan pelayanan jasa 
terintegrasi di Asia Tenggara. Berdasarkan visi yang dimiliki oleh Perseroan, maka misi dari Perseroan 
adalah untuk menjadi rekan bisnis terpercaya dengan memberikan standar pelayanan yang berkualitas 
tinggi dan inovatif pada semua kegiatan usahanya. 
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Strategi Perseroan adalah memperluas portofolio pamerannya dengan menambah pameran baru serta 
terus berusaha menambah acara dan kegiatan aktivasi merek dengan memperluas jaringan ke klien, 
mengembangkan pusat-pusat konvensi untuk meningkatkan ukuran pameran-pamerannya yang sudah 
ada, dan mengembangkan hotel-hotel di sekitar pusat-pusat konvensinya untuk mendukung pameran-
pamerannya dan di lokasi lain untuk memperoleh pertumbuhan yang diharapkan dalam pasar hotel 
domestik di Indonesia.

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya melalui beberapa Entitas Anak Perseroan, seperti dijelaskan 
pada tabel dibawah ini.

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Produk
1. DP dan entitas anak Jasa penyelenggaraan pameran, konvensi dan 

acara
Indonesia International Motor Show, Mega 
Bazaar Computer, International Furniture 
and Craft Fair Indonesia, FGD Expo, Jakar-
ta Motorcycle Show, Bobo Fair, Jatim Fair, 
Pasar Indonesia Goes to Mall, Mitsubishi 
Outlander Launch, BMW 3 Series Launch 
and Mall Exhibition, Bebelac Big Bang, Un-
dian Panin, Samsung Golf Series The Final 
dari Telkomsel, Halal Bihalal BP Migas dari 
Telkomsel, Turnamen Futsal Schneider, 
Konser Musik David Foster, Jeniffer Lopez, 
dan sebagainya

2. NDI dan entitas anak Konvensi dan eksibisi BNDCC, Gramedia Expo Surabaya, Indone-
sia International Convention and Exhibition 
Center, Makassar International Convention 
Center, dan Medan International Convention 
Center

3. GMU dan entitas anak Jasa perhotelan Amaris Hotel dan Santika Hotel
4. DGU dan entitas anak Penunjang pameran dan acara Jasa promosi, penyelenggaraan pameran, 

pengembangan konsep, desain konstruksi, 
desain interior, desain grafis dan peragaan 
pada  Paviliun Indonesia di World Expo Yeo-
su - Korea 2012, pembangunan stan Toyota, 
Mitsubishi, Fuso, Hyundai, Dyna dan Geely 
di pameran Indonesia International Motor 
Show 2012, Menyewakan dan memper-
siapkan pembangunan tenda Roder seluas 
9000m2 di pameran Indonesia Internation-
al Motor Show 2012,  Desain pengaturan  
lampu (lighting) pada acara Djakarta Ware-
house Project tahun 2012

Sejak awal tahun 2009 hingga akhir tahun 2012, Perseroan dan Entitas Anak telah menyelenggarakan 
161 pameran dengan jumlah ruang pameran sekitar 1.262.370 m2 yang telah dihadiri oleh lebih dari 
15.830 peserta pameran dan 7.536.000 pengunjung. Perseroan dan Entitas Anak menyelenggarakan 
beberapa pameran besar di Indonesia, seperti Indonesia International Motor Show, acara otomotif 
terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, dari segi luas ruang pameran. Perseroan dan Entitas Anak 
menyelenggarakan konser musik di tahun 2012 seperti David Guetta, David Foster dan Jennifer Lopez. 
Selain itu Perseroan dan Entitas Anak juga dipercaya oleh pihak ketiga untuk menyelenggarakan 
berbagai macam acara seperti rapat tahunan, peluncuran produk baru, pertemuan, roadshow produk 
dan pameran produk di mall dan berbagai macam acara dan kegiatan aktivasi merek lainnya, yang 
jumlahnya mencapai lebih dari 500 acara di tahun 2012. 
 
Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan memiliki dua pusat konvensi dan mengoperasikan 
satu pusat konvensi dengan keseluruhan ruang pameran lebih dari 16.000 m2 dan dengan kapasitas 
sekitar 20.000 pengunjung. Luas kotor bangunan dari dua pusat konvensi dan pameran yang dimiliki 
Perseroan yaitu Gramedia Expo di Surabaya dan BNDCC di Nusa Dua Bali mencapai kurang lebih 
50.000 m2 dan pada saat Prospektus ini diterbitkan sedang dilakukan pembangunan perluasan atau 
tahap 2 dari BNDCC yang akan mulai beroperasi pada bulan September 2013. Perseroan pada saat 
Prospektus ini diterbitkan juga sedang mengembangkan 2 pusat konvensi lagi yang, apabila telah 
selesai dibangun, diharapkan akan menambah kurang lebih 113.000 m2 ruang pameran dan dapat 
menampung sekitar 140.000 pengunjung. Pusat konvensi yang sedang dibangun ini adalah Indonesia 
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International Convention Center yang diharapkan akan menjadi salah satu pusat konvensi terbesar di 
Asia Tenggara (Sumber: Jones Lang LaSalle, September 2012).

Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan telah memiliki 6 hotel yang beroperasi dengan 657 
kamar tamu. Kemudian, Perseroan juga sedang mengembangkan 11 hotel baru dan 4 hotel baru yang 
terintegrasi dengan pusat konvensi yang diharapkan akan beroperasi dalam rentang waktu antara 
2013 sampai 2015. Dengan adanya pengembangan usaha perhotelan ini, jumlah kamar yang dimiliki 
Perseroan akan bertambah sebanyak 749 kamar selama tahun 2013, serta masing-masing 1190 dan 
338 kamar tambahan selama tahun 2014 dan 2015. Hotel-hotel milik Perseroan dikelola oleh para 
operator industri perhotelan yang telah dikenal baik oleh masyarakat yaitu Amaris dan Santika.

Keberhasilan Perseroan dalam perjalanannya tidak lepas dari peran manajemen dan karyawan 
Perseroan yang berpengalaman yang memiliki komitmen untuk bersikap profesional, terpercaya dan 
memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Perseroan dalam 
memperoleh berbagai macam penghargaan, antara lain: 

Tahun Nama Penghargaan Lembaga Pemberi 
Penghargaan Keterangan

2011 Asli Award PT Microsoft Indonesia Penghargaan sebagai pelaku bisnis yang dinilai 
mampu mendukung penegakan Hak Atas Kekayaan 
Intelektual (HaKI) atas piranti lunak maupun 
komputer di Indonesia  dalam ajang Indocomtech 
2011.

2011 The Most Impactful Brand 
Activation

Majalah MIX Interactive Penghargaan sebagai penyelenggara Bobo Fair.

2007 MURI Award Museum Rekor Indonesia Penghargaan sebagai pemecah rekor dalam 
penyelenggaraan 7 pameran secara serentak di 7 
kota di Indonesia

2007 Seriftikat Sistem Manajemen 
Mutu ISO 9001:2001

SGS International 
Certification

Sertifikat Manajemen Mutu pertama yang diberikan 
kepada penyelenggara pameran di Indonesia

2006 Adikarya Wisata Gubernur DKI Jakarta Penghargaan sebagai penyelenggara pameran 
profesional yang dinilai ikut menunjang pariwisata 
Pemda DKI Jakarta

Sumber: Perseroan

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan-keunggulan kompetitif utamanya mencakup hal-hal berikut:

Perseroan merupakan penyelenggara pameran dan acara terbesar di Indonesia

Berdasarkan Laporan Industri Jones Lang LaSalle (September, 2012), Perseroan dan Entitas Anak 
adalah penyelenggara pameran terbesar di Indonesia dalam hal luas ruang pameran-pamerannya, 
dengan pangsa pasar kurang lebih 80 persen. Hingga tahun 2012, Perseroan dan Entitas Anak 
menyewakan ruang pameran seluas kurang lebih 1.262.370 m2 dan bekerja sama dengan lebih dari 
15.830 peserta pameran dalam 161 acara pameran.  Sejak pendirian usaha penyelenggaraan pameran 
dan acara pada tahun 1994, Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan lebih dari 300 pameran di 
Jakarta, Bali, Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, Semarang dan Yogyakarta.

Berbekal pengalaman dan pengetahuan di bidang penyenggaraan pameran dan acara, Perseroan 
memiliki keunggulan dalam rekam jejak yang mampu menyediakan berbagai jasa pelengkap dan 
fasilitas penunjang dalam industri MICE. Pusat-pusat konvensi yang dimiliki Perseroan dan Entitas 
Anak mengikuti standar internasional yang dapat mengakomodasi pameran-pameran berskala besar. 
Salah satu pusat konvensi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah BNDCC dengan 
ruang pameran seluar 9.042 m2, yang berlokasi di Nusa Dua Bali, suatu kompleks resor internasional 
berbintang 5. Disamping itu, Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki Gramedia Expo yang berlokasi 
di Surabaya dengan ruang pameran seluas 3.902 m2. 
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Perseroan berkeyakinan bahwa posisinya dalam industri penyelenggaraan pameran dan acara akan 
semakin kuat dengan adanya Indonesia International Convention Center, Tangerang, yang pada saat 
Prospektus ini diterbitkan sedang dalam tahap pembangunan. Perseroan juga akan membangun 
Makassar International Convention Center yang diharapkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2015. 
Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga mengelola pusat konvensi di Medan, SPHDC, dengan 
ruang pameran seluas 3.200 m2.

Dengan pertimbangan skala operasional yang cukup besar, Perseroan dan Entitas Anak mampu 
memberikan tawaran yang menarik bagi para peserta pameran atau acara untuk tetap mengikuti 
berbagai pameran atau acara yang diadakan oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan memiliki posisi yang baik untuk memanfaatkan perkiraan pertumbuhan dalam industri 
MICE di Indonesia.

Perseroan dan Entitas Anak yakin akan posisinya yang menguntungkan untuk memanfaatkan perkiraan 
pertumbuhan di masa yang akan datang dalam industri MICE di Indonesia. 

Memiliki reputasi yang baik dan merek/nama dagang pameran dan hotel yang telah dikenal

Perseroan dan Entitas Anak telah menjalani usaha utama berupa penyediaan jasa-jasa yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan pameran dan acara dengan merek dan nama dagang Dyandra sejak tahun 
1994. Perseroan dan Entitas Anak yakin bahwa merek Dyandra telah dikenal dalam industri pameran di 
Indonesia dan bahwa para pelanggan pameran menghubungkan merek ini dengan keahlian, kualitas dan 
keandalan. Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa Perseroan telah membangun hubungan 
yang kuat dengan para pelanggan dan memiliki reputasi yang baik secara lokal, yang diyakini akan 
memungkinkannya untuk memperoleh manfaat dari pertumbuhan pasar.

Merek dan reputasi Dyandra juga telah membantu atas adanya hubungan strategis dengan asosiasi-
asosiasi perdagangan penting yang mendukung pameran-pameran Perseroan. Sebagai contoh, 
GAIKINDO, APKOMINDO dan Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (“ATSI”), yang memberikan 
dukungan bagi Perseroan dan Entitas Anak berupa kontrak eksklusif untuk masing-masing Indonesia 
International Motor Show, Indonesian Computer Expo dan Indonesian Cellular Show. Kesadaran Merek 
(Brand awareness) akan lebih ditingkatkan lagi dengan penyelenggarakan acara-acara papan atas oleh 
Perseroan dan Entitas Anak, seperti ASEAN Summit and Related Summits di BNDCC. Acara ini dihadiri 
oleh 18 kepala negara.

Hotel-hotel milik Perseroan dan Entitas Anak dioperasikan di bawah dua merek, yaitu Amaris dan 
Santika. Dua merek ini menargetkan segmen-segmen yang berbeda dalam pasar bisnis perjalanan 
domestik, yaitu Amaris berfokus pada “tarif murah”, sedangkan merek-merek Santika menawarkan 
lebih banyak fasilitas dan kenyamanan serta tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, 
terdapat 52 hotel dengan merek Amaris, Santika dan hotel lain di bawah Santika Indonesia per tanggal 
31 Desember 2012, termasuk enam hotel dimana Perseroan dan Entitas Anak memiliki persentase 
kepemilikan. Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa kemitraan dengan AIM, SMS, dan 
SDM akan memungkinkannya meningkatkan kesadaran merek (brand awareness) dan reputasi yang 
telah dibangun merek-merek ini di pasar Indonesia, dan memanfaatkan prasarana dan pengalaman 
pengelolaan hotel AIM, SMS dan SDM.

Penyelenggara dan penyedia jasa penunjang untuk pameran dan acara yang terintegrasi

Perseroan merupakan penyelenggara dan penyedia jasa penunjang di industri pameran dan acara, 
mulai dari penyelenggaraan pameran dan acara dan pengelolaan ruang pameran hingga penyedia 
akomodasi dan jasa-jasa penunjang. 

Kegiatan usaha penyelenggaraan pameran Perseroan dan Entitas Anak bekerja sama dengan asosiasi 
bisnis lokal dan internasional untuk menyelenggarakan pameran tahunan, yang menciptakan permintaan 
dan mendorong tingkat hunian untuk usaha pusat konvensi yang dimiliki oleh Perseroan. Kegiatan 
usaha pusat konvensi Perseroan dan Entitas Anak memiliki dua pusat konvensi di Bali dan Surabaya, 
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dan mengelola satu pusat konvensi di Medan. Selain itu pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan 
sedang membangun pusat-pusat konvensi di Makassar dan Tangerang (kota satelit Jakarta). Pusat-
pusat konvensi milik Perseroan dan Entitas Anak memberikan fleksibilitas dalam menyelenggarakan 
pameran-pameran dan acara-acaranya. Perseroan dan Entitas Anak juga mengadakan pameran dan 
acara pihak ketiga di pusat-pusat konvensi ini. Beberapa pusat konvensi yang dimiliki Perseroan di luar 
Jakarta juga memiliki keunggulan karena terletak di lokasi strategis dan cocok untuk penyelenggaraan 
pameran maupun acara berskala besar.

Kegiatan usaha hotel Perseroan dan Entitas Anak memiliki kepemilikan di lima hotel Amaris, dan satu 
hotel Santika yang telah beroperasi serta sedang mengembangkan 11 hotel baru dan 4 hotel baru 
yang terintegrasi dengan pusat konvensi yang akan dioperasikan dengan merek Amaris, Santika, dan 
Santika Premiere Dyandra, beberapa di antaranya akan berlokasi dekat dengan pusat konvensinya 
atau merupakan bagian dari gabungan hotel dan pusat konvensi, sehingga memudahkan akomodasi 
bagi para peserta dan pengunjung pameran. 

Kegiatan usaha penunjang acara memberikan Perseroan dan Entitas Anak kemampuan yang 
ekstensif untuk melengkapi dan memasang peralatan untuk acara-acara yang beraneka ragam, 
seperti penyediaan tenda Roder, rigging dan pengaturan lampu (lighting), juga pembangunan stan 
pameran ataupun panggung dan kebutuhan lain untuk penyelenggaraan pameran dan acara, mulai 
dari tahap awal perancangan, pengembangan konsep desain konstruksi, desain interior, desain grafis 
dan peragaan hingga penyelesaian. Segmen penunjang pameran dan acara Perseroan dan Entitas 
Anak mendukung persiapan untuk banyak acara tahunan Perseroan dan Entitas Anak seperti Indonesia 
International Motor Show, International Furniture & Craft Fair Indonesia dan Indonesia International 
Handicraft dan juga untuk berbagai kebutuhan pihak ketiga seperti Paviliun Indonesia di World Expo 
di Yeosu Korea, stan pameran untuk berbagai ATPM seperti Toyota, Mitsubishi, Fuso, juga Hyundai di 
pameran Indonesia International Motor Show 2012 serta mempersiapkan pembangunan tenda Roder 
seluas 9.000 m2 di pameran Indonesia International Motor Show 2012 dan desain pengaturan lampu 
(lighting) pada acara Djakarta Warehouse Project tahun 2012.

Dengan memiliki usaha di berbagai bidang penunjang dalam industri MICE, Perseroan dan Entitas 
Anak berkeyakinan untuk mencapai sinergi dalam keempat segmen usahanya, sehingga meningkatkan 
keunggulan kompetitifnya dengan bertindak sebagai penyedia seluruh solusi dan jasa (one stop solution 
and service provider) untuk memenuhi kebutuhan industri MICE.

Perseroan memiliki hubungan yang kuat dengan asosiasi-asosiasi dagang dan peserta pameran

Perseroan dan Entitas Anak bekerja sama dengan asosiasi dagang lokal dan internasional, seperti 
GAIKINDO, APKOMINDO dan ATSI. GAIKINDO, APKOMINDO, dan ATSI telah memberikan tiga 
tahun kontrak kerja sama kepada Perseroan dan Entitas Anak, masing-masing untuk acara Indonesia 
International Motor Show, Indonesian Computer Expo, dan Indonesian Cellular Show. Hingga tanggal 
31 Desember 2012, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 34 kontrak kerja sama dengan beberapa 
asosiasi-asosiasi dagang. Perseroan dan Entitas Anak juga berkeyakinan bahwa investasinya dalam 
prasarana dan jasa-jasa yang disediakan di pusat-pusat konvensinya, bersama dengan kualitas jasa 
yang ditawarkannya kepada para pelanggannya, telah memberikan kontribusi kepada hubungan 
jangka panjang yang terus berkembang dengan para peserta pameran dan asosiasi-asosiasi dagang. 
Hubungan jangka panjang ini memberikan Perseroan dan Entitas Anak pameran-pameran dan acara-
acara berkelanjutan dengan jumlah yang relatif stabil.

Perseroan memiliki portofolio pameran yang terdiversifikasi dan seimbang 

Perseroan dan Entitas Anak menyelenggarakan, mengadakan dan mengelola berbagai macam pameran 
dalam seluruh spektrum pasar, mencakup sektor TI hingga barang-barang rumah tangga, perabot, tata 
busana dan desain. Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa portofolio pamerannya yang luas 
membatasi kerentanan atas fluktuasi pasar dalam sektor pasar apapun. 
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Diagram berikut ini menggambarkan pembagian pendapatan pameran Perseroan dan Entitas Anak 
berdasarkan industri

Pengelompokan berdasarkan industri (2012) Pengelompokan berdasarkan lokasi (2012)

Jumlah pameran: 53 Jumlah pameran: 53
Sumber: Perseroan 
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Selain itu, Perseroan merupakan pemilik langsung dari merek dagang dan merek dari sebagian besar 
pameran-pamerannya. Hal ini memberikannya marjin laba operasional yang lebih tinggi dan stabilitas 
dalam portofolio pamerannya dari tahun ke tahun.

Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak atas pusat-pusat konvensi di Surabaya dan Bali dan 
pengelolaan atas pusat konvensi di Medan, serta posisi pasarnya di industri penyelenggaraan pameran 
dan acara di Jakarta memungkinkannya untuk memasuki wilayah-wilayah geografis yang berbeda 
di seluruh Indonesia.  Pusat-pusat konvensi yang dimiliki dan dikelola Perseroan dan Entitas Anak 
mempunyai lokasi strategis di tiga kota besar di tiga pulau besar di Indonesia yaitu Jawa, Sumatera 
dan Bali. Diselesaikannya pembangunan pusat-pusat konvensi Perseroan di Makassar, Tangerang, dan 
perluasan pusat konvensi di Bali akan memungkinkan Perseroan untuk memasuki pusat-pusat dagang 
utama di Indonesia dan  mengurangi ketergantungan terhadap lokasi  tertentu. Pusat-pusat konvensi 
yang dimiliki dan dikelola Perseroan dan Entitas Anak dibangun tanpa pilar dan dengan langit-langit 
yang tinggi, yang memungkinkan penggunaan serba-guna, memberikan fleksibilitas untuk mengadakan 
acara-acara berskala kecil hingga besar dan mengakomodasi perlengkapan dan stan dengan berbagai 
ukuran.

Perseroan mendapatkan dukungan yang kuat dari pemegang saham dengan tim manajemen 
yang berpengalaman

Perseroan dan Entitas Anak berafiliasi dengan Kompas Gramedia. Kompas Gramedia memiliki portofolio 
yang terdiri atas nama dan merek yang dikenal, mulai dari media cetak, papan iklan, toko buku dan 
multimedia. Perseroan dan Entitas Anak memanfaatkan cakupan media dalam Kompas Gramedia 
untuk meningkatkan citra pameran-pamerannya di seluruh Indonesia. Hubungan afiliasi Perseroan dan 
Entitas Anak dengan Kompas Gramedia juga mempererat hubungannya dengan para pengusaha dan 
bank.

Perseroan dan Entitas Anak juga berkeyakinan bahwa pengalaman dan keragaman tim manajemennya 
adalah keunggulan kompetitif yang berbeda. Tim manajemen senior Perseroan dan Entitas Anak memiliki 
pengalaman antara 12 sampai 20 tahun dalam industri penyelenggaraan pameran dan diberdayakan 
untuk mendorong pertumbuhan usaha. Hal ini menjadi penghalang potensial masuknya calon-calon 
pesaing ke industri karena personel senior yang berkualifikasi dalam usaha penyelenggaraan pameran 
dan acara di Indonesia amat jarang di Indonesia, mengingat keadaan industri yang masih dalam tahap 
awal. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemennya memiliki rekam jejak dalam mengadakan 
pameran-pameran dan acara-acara yang sukses selama lebih dari satu dekade. Perseroan dan Entitas 
Anak memiliki komitmen dengan kebijakannya untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian tim 
manajemennya secara berkelanjutan melalui program pelatihan dan program dengan insentif jelas, 
yang diyakini Perseroan dan Entitas Anak akan semakin meningkatkan kualitas dan dedikasi tim 
manajemennya.
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3. Strategi Usaha

Perseroan dan Entitas Anak bertujuan untuk memperkuat dan memperluas posisi pasarnya dan untuk 
secara berkelanjutan meningkatkan kualitas jasa-jasanya guna memberikan jasa yang lebih baik bagi 
para pelanggannya. Perseroan dan Entitas Anak bermaksud untuk:

Mengoptimalkan jasa dan operasional pameran dan acaranya

Perseroan dan Entitas Anak bermaksud mengoptimalkan penggunaan fasilitas-fasilitasnya melalui 
perencanaan strategis pameran-pameran dan acara-acara sepanjang tahun dan dengan memanfaatkan 
peluang-peluang yang ada untuk mengadakan pameran-pameran dan acara-acara baru yang pada saat 
Prospektus ini diterbitkan belum diadakan di fasilitas-fasilitasnya. Pusat-pusat pameran yang dimiliki 
dan dikelola Perseroan dan Entitas Anak pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah yang terbesar di 
kota-kota tempatnya berada, dan Indonesia International Convention Center di Tangerang akan menjadi 
salah satu dari dua pusat konvensi terbesar di Asia Tenggara dengan ruang pameran seluas kurang 
lebih 100.000 m2 ruang pameran untuk tahap pertama pembangunannya. Perseroan dan Entitas Anak 
bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitasnya yang besar tersebut untuk menumbuhkan ukuran 
pameran dan acaranya dan menyelenggarakan pameran dan acara besar dan ternama, termasuk yang 
diselenggarakan oleh pihak ketiga.

Mengembangkan portofolio pamerannya melalui perpaduan antara memperkenalkan hal-hal 
baru dan hubungan kemitraan strategis

Perseroan dan Entitas Anak bermaksud memperluas tema-tema pameran dan profil geografisnya 
dengan menduplikasi pameran-pameran yang berhasil dilaksanakan sebelumnya di lokasi-lokasi baru 
dan mengembangkan tema-tema pameran yang baru.

Perseroan dan Entitas Anak secara historis telah melakukan, dan berniat untuk terus melakukan, riset 
pasar sehubungan dengan sektor-sektor produk yang mendasari potensi pameran baru serta suatu 
analisa atas operator-operator utama dalam sektor produk tersebut dengan tujuan mengidentifikasi 
tema-tema baru dan menargetkan peserta pameran yang tepat untuk berpartisipasi dalam potensi 
pameran baru.

Secara khusus, Perseroan dan Entitas Anak bermaksud untuk memperkuat keberadaannya dalam 
ruang pameran B2B dengan menambahkan portofolio pameran B2B yang telah dimilikinya seperti 
International Franchise, License and Business Concept Expo & Conference dan International Furniture 
and Craft Fair Indonesia (“IFFINA”). Perseroan dan Entitas Anak mengharapkan pertumbuhan peluang 
dalam ruang pameran B2B, yang dinilainya menarik karena Perseroan dan Entitas Anak dapat menagih 
biaya kepada peserta pameran dengan nilai lebih daripada pameran B2C.

Memperkuat dan mengembangkan kepemimpinan dalam pasar dan reputasi merek yang ada 
dalam Indonesia dan membangun reputasi merek secara internasional

Perseroan dan Entitas Anak telah memperkenalkan suatu model usaha yang diyakini Perseroan dan 
Entitas Anak sebagai model yang unik dalam industri MICE, dan dalam melakukan hal tersebut telah 
membangun identitas merek dalam sektor-sektor pameran tertentu. Perseroan dan Entitas Anak 
bermaksud untuk meningkatkan pengakuan untuk merek-merek ini dengan memanfaatkan sarana 
media dalam Kompas Gramedia dan meningkatkan profilnya di acara-acara perdagangan internasional 
dan untuk menarik perhatian pameran-pameran dan acara-acara besar berskala internasional.

Memberikan pertumbuhan yang menguntungkan dan teratur

Untuk mendukung perkiraan pertumbuhan dalam permintaan atas ruang pameran dan acara, Perseroan 
dan Entitas Anak telah melakukan investasi tambahan dalam pusat konvensi dan hotel. Perseroan dan 
Entitas Anak memiliki fasilitas-fasilitas yang sedang dibangun dan diperkirakan akan mulai beroperasi 
dalam tiga tahun ke depan. Fasilitas-fasilitas baru ini akan memberikan peluang pertumbuhan bagi 
Perseroan dan Entitas Anak. Hal ini mencakup pusat konvensi di Bumi Serpong Damai, Tangerang, 
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Jakarta dan Makassar, yang akan meningkatkan total lantai ruangan seluas 113.000 m2 ke dalam 
pusat-pusat konvensi Perseroan dan Entitas Anak sebagai tambahan dari 15 hotel Amaris, Santika 
dan Santika Premiere Dyandra yang pada saat Prospektus ini diterbitkan sedang dibangun di seluruh 
Indonesia. Perseroan dan Entitas Anak juga bermaksud untuk mulai memperluas BNDCC tahap 2 yang 
diharapkan dapat beroperasi pada bulan September 2013 agar dapat mengakomodasi acara-acara 
yang lebih besar. 

Melakukan pengembangan atau akuisisi atas hotel-hotel untuk melengkapi model usaha 
Perseroan dan Entitas Anak
 
Perseroan dan Entitas Anak bermaksud menggunakan kesempatan untuk mengembangkan dan 
berinvestasi dalam hotel-hotel di seluruh Indonesia, khususnya dengan mengakuisisi hotel-hotel di 
lokasi-lokasi yang menarik perhatian para wisatawan domestik dan mancanegara serta pebisnis. Seiring 
dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, permintaan akan kebutuhan hotel akan meningkat. Hal ini 
juga diharapkan memberikan dampak yang sama untuk hotel-hotel dibawah merek di bawah Amaris, 
Santika, atau Santika Premiere Dyandra. Manajemen bahwa strategi pengembangan atau akuisisi atas 
hotel-hotel merupakan strategi yang melekat pada bisnis pamerannya yang sudah ada dengan target 
pertumbuhan konsumen yang kuat di Indonesia dan membangun strategi tersebut dengan senantiasa 
memahami tren dan permintaan konsumen.

4. Kegiatan Usaha

Perseroan melalui 30 Entitas Anak membagi kegiatan usahanya menjadi 4 segmen, yaitu
4.1. penyelenggaraan pameran dan acara;
4.2. konvensi dan eksibisi; 
4.3. perhotelan; dan 
4.4. kegiatan penunjang pameran acara.

4.1.  Penyelenggaraan Pameran dan Acara

Berikut tabel mengenai kegiatan usaha Penyelenggara Pameran dan Acara melalui Entitas Anak 
Perseroan yaitu DP dan entitas anak.

No. Nama Perusahaan Keterangan Produk
1. DP Penyelenggaraan pameran dan penyelenggaraan 

acara berbagai industri
Indonesia International Motor Show,  Jakarta 
Motorcycle Show, Indonesia Cellular Show, 
Mega Bazaar Computer, Festival Komputer 
Indonesia, Indocomtech, Indonesia Game 
Show, Pameran Otomotif Medan, Pameran 
Otomotif Surabaya, Indie Clothing Surabaya, 
Konser Musik David Guetta, David Foster 
dan Jennifer Lopez

2. DMD Penyelenggaraan pameran B2C, B2B dan 
penyelenggaraan pameran untuk berbagai industri 

Jakarta Photo & Digital Imaging Expo, 
International Franchise License & Business 
Concept Expo & Conference, Jewelry 
Fashion and Craft, Indo Craft, Financial 
Expo

3. DMT Penyelenggaraan pameran dan penyelenggaraan 
acara berbagai industri terutama di daerah Jawa 
Timur dan Indonesia Timur

Jatim Fair, Majapahit Travel Fair, Java 
Furniture Fair, Batik, Bordir & Aksesoris, 
Jatim Agrofood

4. KDU Penyelenggaraan pameran dan penyelenggaraan 
acara untuk industri retail dan consumer

Indonesia – Japan Expo, Indonesia 
International Furniture & Craft Fair (IFFINA), 
Festival Ekonomi Syariah, Indonesia 
International Cleaning Conference & Expo, 
Bobo Fair, Jakarta Wedding Festival

5. DC Membantu perusahaan-perusahaan dalam 
penyelenggaraan acara, pameran dan membangun 
strategi marketing communication 

Menangani penyelenggaraan event atau 
acara klien – klien  seperti Grup Trakindo, 
3M, Bosch Auto Parts, Mitsubishi Indonesia, 
Pertamina, Bank Mandiri, dan lainnya.
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No. Nama Perusahaan Keterangan Produk
6. DKI Membantu penyelenggaraan perencanaan, 

manajemen, dan eksekusi di konvensi
Menangani penyelenggaraan Kementerian 
Pariwisata di AFCI yang diselenggarakan di 
Los Angeles, Amerika Serikat.

7. VIS Membantu perusahaan-perusahaan dalam aktivasi 
merek,  penyelenggaraan event dan pameran, 
trade and sales promotion

Menangani penyelenggaraan acara atau 
aktivasi merek klien-klien seperti BMW, 
Bebelac, Buavita, Sunsilk, Nokia, Panin 
Bank, dan lainnya

8. IBK Membantu perusahaan-perusahaan dalam 
penyelenggaraan acara

Menangani klien-klien seperti Blackberry

9. FCQ Membantu penyelenggaraan pameran dan acara 
terutama perencanaan, manajemen, dan eksekusi 

Hello ASEAN Fair 2011, 35th& 36th 
Indonesian Petroleum Association 
Convention & Exhibition, Asia Pacific Mining 
Conference 2012

Salah satu kegiatan usaha Perseroan adalah penyelenggaraan pameran dan acara yang terpadu dengan 
serangkaian jasa-jasa yang berkaitan dengan industri MICE. Segmen penyelenggaraan pameran 
dalam Perseroan dan Entitas Anak mengidentifikasi dan membuat konsep peluang pameran dan acara 
yang berpotensi menguntungkan dan kemudian menyelenggarakannya serta menyelenggarakan pula 
pameran dan acara pihak ketiga, termasuk pameran dagang, konser musik, konvensi bisnis, seminar, 
peluncuran produk, pertemuan berskala besar dan acara kebudayaan dan acara-acara lainnya. 
Portofolio Perseroan dan Entitas Anak mencakup banyak pameran di Indonesia, baik dalam industri 
B2C maupun B2B. Pameran-pameran Perseroan dan Entitas Anak mencakup berbagai macam industri 
serta seringkali menjalin hubungan kemitraan strategis dengan asosiasi dagang internasional dan 
domestik yang memberikan basis peserta pameran yang stabil bagi pameran-pameran tersebut dan 
membantu mereka mencapai tingkat pengakuan merek dan pengetahuan pasar yang kuat.

Pemasaran dan Penjualan 

Perseroan dan Entitas Anak memasarkan seluruh pameran dan acara yang diselenggarakannya dan 
mengajukan penawaran untuk pameran-pameran dan acara-acara baru, dengan melakukan kontak 
awal dengan para peserta pameran, asosiasi perdagangan dan badan pemerintahan potensial biasanya 
satu tahun sebelum pameran-pameran. Setelah itu, kontak dipelihara melalui telepon, brosur dan berita 
di surat kabar, majalah perdagangan setempat dan badan pemerintahah yang berkaitan dengan industri 
tersebut. Selama masing-masing pameran, para peserta pameran didorong untuk memesan kembali 
untuk tahun berikutnya.  Perseroan dan Entitas Anak bertujuan untuk memelihara hubungan yang erat 
dengan asosiasi-asosiasi dagang di setiap waktu.

Daerah pemasaran dan penjualan dari layanan jasa Perseroan dan Entitas Anak terkait usaha 
penyelenggaraan pameran dan acara hampir di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar 
Indonesia seperti Jakarta, Denpasar Bali, Surabaya, Medan, Balikpapan, Samarinda, Makassar, 
Bandung, Yogyakarta dan berbagai kota besar lainnya.

Pendapatan Neto

Berikut ini adalah informasi mengenai total pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak untuk kegiatan 
usaha penyelenggaraan pameran dan acara per tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, 
2010, 2009, 2008 dan 2007:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Untuk periode 
sembilan bulan yang 

berakhir pada 30 
September 2012

Untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember

2011 2010 2009 2008 2007
Penyelenggaraan pameran dan acara 273.976 287.468 230.749 132.139 188.428 137.057
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4.1.1.  Pameran

Perseroan mengadakan pameran-pameran dan acara-acaranya melalui Entitas Anaknya, DP. DP 
dan entitas anaknya menjalankan penyelenggaraan pameran secara menyeluruh, yang mencakup 
melakukan riset mengenai tren usaha dan pasar di Indonesia untuk mengidentifikasi dan membentuk 
konsep pameran yang berpotensi menguntungkan, menghubungi calon peserta pameran dan rekanan 
asosiasi dagang, memasarkan pameran ke para pengunjung dan mempersiapkan dan mengoperasikan 
pamerannya sendiri dan juga pameran-pameran pihak ketiga. 

Para pelanggan DP terutama adalah para peserta pameran yang ikut serta dalam pameran-pamerannya, 
dimana DP menyewakan ruang pameran dengan tarif yang bervariasi berdasarkan industri, jangka 
waktu pameran, jumlah ruang peserta pameran dan kebutuhan tambahan. Para pelanggan DP juga 
mencakup para pengunjung pameran, dimana DP menerima tarif masuk dari para pengunjung.

Mengutip dari Laporan Industri Jones Lang Lasalle (September, 2012), DP merupakan penyelenggara 
pameran terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah ruang pameran. Pada tahun 2011, portofolio pameran 
DP mencakup 49 pameran yang diselenggarakan di sembilan kota-kota di Indonesia. Portofolio DP 
bertumbuh setiap tahun sejak 2000 dan pada tahun 2012, DP menyelenggarakan 53 pameran di 9 kota 
di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2012. Dari tahun 2009 hingga 2012, sejumlah 15.830 peserta 
pameran menggunakan ruang pameran seluas 1.262.370 m2 untuk berpartisipasi dalam pameran-
pameran DP, yang dikunjungi oleh kurang lebih 7.536.000 orang. Tabel berikut menunjukkan rincian 
tertentu mengenai pameran-pameran yang diselenggarakan DP selama empat tahun terakhir: 

Tahun
Jumlah 

pameran yang 
diselenggarakan

Jumlah ruang 
pameran (m2)

Jumlah peserta 
pameran Jumlah pengunjung

2009 21 217.156 2.456 1.123.136
2010 38 307.258 4.119 2.131.432
2011 49 370.492 4.417 2.039.023
2012 53 367.464 4.838 2.252.409
Total 161 1.262.370 15.830 7.536.000

Sumber: Perseroan

Berdasarkan sumber yang sama, Portofolio DP dan entitas anaknya meliputi beberapa pameran terbesar 
dan terkenal di Indonesia. Pada tahun 2012, pameran-pameran terbesar yang diselenggarakan DP dan 
Entitas Anaknya (berdasarkan jumlah ruang pameran) adalah:

• Indonesia International Motor Show
Pameran otomotif selama sepuluh hari yang telah diselenggarakan DP setiap tahunnya sejak tahun 
2000, yang selama jangka waktu tersebut dikunjungi oleh rata-rata 250.000 pengunjung per tahun. 
Indonesia International Motor Show merupakan pameran otomotif terbesar di Indonesia dan Asia 
Tenggara (Jones Lang Lasalle, September 2012) berdasarkan total ruang pameran dan dihadiri 
oleh perusahaan-perusahaan otomotif internasional yang besar seperti MercedesBenz, BMW, 
Toyota, Honda, Mitsubishi,  Chevrolet, Audi, Daihatsu dan lainnya;

• Mega Bazaar Computer, Festival Komputer Indonesia, Indocomtech
Pameran TI selama lima hari yang telah diselenggarakan DP setiap tahunnya sejak tahun 1996, 
Festival Komputer Indonesia pameran TI selama lima hari yang telah diselenggarakan DP 
setiap tahunnya sejak tahun 1999, dan Indocomtech, pameran TI selama lima hari yang telah 
diselenggarakan DP setiap tahunnya sejak tahun 2000. Mega Bazaar Computer telah diakui pada 
tahun 2007 oleh Museum Rekor Indonesia, suatu museum yang mengumpulkan dan menyajikan 
informasi mengenai rekor-rekor di Indonesia, sebagai pameran pertama di Indonesia yang diadakan 
secara serempak di delapan kota, pada tahun 2012 dihadiri oleh lebih dari 466.067 pengunjung. 
Festival Komputer Indonesia diadakan setiap tahunnya di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, 
Semarang dan Makassar dan dirancang untuk mengakomodasi tempat penjualan komputer serta 
pengembangan kreativitas berbasis komputer dan pada tahun 2012 dihadiri oleh kurang lebih 
389.622 pengunjung. Indocomtech berfokus untuk mempertunjukkan teknologi TI termutakhir 
dan pada tahun 2012 dihadiri oleh kurang lebih 253.720 pengunjung. Ketiga acara ini dibedakan 
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berdasarkan nama dan biasanya diadakan pada waktu yang berbeda dalam setahun, dengan Mega 
Bazaar Computer di awal tahun sehingga memungkinkan peserta pameran untuk menghabiskan 
persediaan tahun sebelumnya. Festival Komputer Indonesia diselenggarakan di pertengahan tahun 
dan Indocomtech di sekitar bulan September setiap tahunnya. 

• International Furniture and Craft Fair Indonesia
Suatu pameran perabotan dan kerajinan tangan selama empat hari yang telah diselenggarakan 
oleh KDU setiap tahunnya sejak tahun 2008, yang menampilkan berbagai perabot dan asesoris 
rumah tangga buatan Indonesia. International Furniture and Craft Fair Indonesia merupakan suatu 
pameran B2B yang dihadiri oleh 4.700 pedagang besar dan pedagang eceran perabotan (buyers) 
dari 105 negara.

• Forum Grafika Digital (FGD) Expo
Suatu pameran grafik selama empat hari yang telah diselenggarakan oleh KDU setiap dua 
tahun sekali sejak tahun 2007, yang dirancang untuk menampilkan hal-hal terkini dalam industri 
percetakan, desain interior dan grafik. FGD Expo dihadiri oleh rata-rata 8.000 pengunjung per 
pameran.

• Jatim Fair 
Suatu pameran di Surabaya sepanjang sepuluh hari yang telah diselenggarakan oleh DMT setiap 
tahunnya sejak tahun 2010, yang merupakan pameran multi-industri yang diikuti oleh 300 peserta 
pameran dan dihadiri oleh lebih dari 150.000 pengunjung per tahun.

Tabel berikut menunjukkan rincian tertentu mengenai sepuluh pameran besar di Indonesia yang 
diselenggarakan DP selama tahun 2012:

Acara Industri Kota
Jumlah 
ruang 

pameran

Persentase 
jumlah 
ruang 

pameran 
DP di tahun 

2012

Jumlah 
peserta 

pameran

Jumlah 
pengunjung

Persentase 
jumlah 

pengunjung 
di tahun 

2012

Indonesia 
International Motor 
Show

Otomotif Jakarta 100.000 19,5 310 322.823 14,2

Mega Bazaar 
Computer (semua 
kota)

TI

Jakarta, 
Bandung, 
Semarang, 
Surabaya, 
Malang, 
Medan, 
Yogyakarta 
dan Makassar

47.727 13,0 873 466.067 20,7

Festival Komputer 
Indonesia (semua 
kota)

TI

Jakarta, 
Surabaya, 
Bandung, 
Yogyakarta, 
Semarang and 
Makassar

33.525 9,1 524 389.622 17,3

Indocomtech TI Jakarta 17.000 4,6 250 252.720 13,3

IFFINA
Perabotan 
dan Kerajinan 
Tangan

Jakarta 34.000 9,2 210 22.500 1,0

Jakarta Motorcycle 
Show

Sepeda Motor 
( Otomotif) Jakarta 15.000 4,1 37 47.044 2,1

Jatim Fair Multi industri Surabaya 12.000 3,3 550 187.000 8,3

Bobofair Bayi dan anak 
kecil

Jakarta, 
Surabaya, 10.000 2,7 220 72.000 3,3

Desain ID
Percetakan 
dan desain 
Grafis

Jakarta 10.000 2,7 100 21.000 1,0

Jakarta Wedding 
Festival Pernikahan Jakarta 10.000 2,7 205 23000 1,0

Sumber: Perseroan
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DP menyelenggarakan pameran-pameran B2C maupun B2B. Pameran B2C menargetkan pengguna 
akhir, sementara pameran B2B menargetkan pedagang besar, pedagang eceran dan perantara lainnya. 
Pameran-pameran  B2C biasanya memperoleh tingkat kehadiran yang lebih tinggi dan kampanye 
pemasaran yang lebih luas dan diarahkan kepada sasaran yang lebih umum bila dibandingkan dengan 
pameran-pameran B2B.  Meskipun jumlah pengunjungnya lebih rendah, biaya pameran untuk pameran 
B2B cenderung lebih tinggi daripada B2C, dikarenakan potensi usaha yang lebih besar bagi para peserta 
pameran saat mereka menjual kepada pedagang besar, pedagang eceran dan perantara lainnya.

Pada tahun 2012, DP menyelenggarakan 49 pameran B2C dan 4 pameran B2B. Pameran B2C 
memberikan kontribusi lebih dari 90 persen pendapatan DP di tahun 2012. Empat pameran B2B yang 
diselenggarakan DP adalah International Furniture & Craft Fair Indonesia, the International Franchise, 
License and Business Concept Expo & Conference, Franchise Business Expo di Makassar, Indonesia 
International Communication Expo & Conference, yang keseluruhannya menyumbangkan 10 persen 
pendapatan DP di tahun 2012. 

Pameran-pameran DP mencakup berbagai industri antara lain otomotif, TI dan telekomunikasi, gaya 
hidup, peluang waralaba dan usaha, percetakan dan desain grafis, desain interior, fotografi, kerajinan 
tangan, dan fesyen. Kebutuhan penyelenggaraan dapat amat bervariasi sesuai dengan industrinya. 
Variasi dalam hal jenis, ukuran dan jumlah produk yang dipajang membutuhkan pembagian ruang, 
spesifikasi teknis lokasi, pengaturan stan, materi promosi, penanganan teknis produk-produk (misalnya 
pengaturan pengiriman), sistem suara dan penerangan, konsumsi listik dan sumber daya manusia 
yang berbeda.  Akibatnya, baik tingkat maupun struktur biaya DP dapat berbeda-beda, dalam beberapa 
kasus berbeda secara substansial antar industri.  

Tabel berikut menunjukkan beberapa rincian tertentu yang berkaitan dengan industri-industri dimana 
DP dan Entitas Anaknya menyelenggarakan pameran-pameran selama tiga tahun terakhir:

Industri
Jumlah 

pameran yang 
diselenggarakan

Luas ruang 
pameran (m2)

Jumlah peserta 
pameran

Jumlah 
pengunjung

TI dan telekomunikasi 50 304.651 5.267 3.144.896
Gaya hidup 58 284.925 5.609 1.774.443
Percetakan dan desain grafis 3 36.000 400 60.645
Otomotif 12 360.838 1.095 1.266.791
Peluang waralaba dan usaha 16 58.800 882 166.089

Sumber: Perseroan

Untuk mempromosikan pameran-pamerannya, DP telah menjalin hubungan strategis dengan asosiasi-
asosiasi dagang tertentu. Asosiasi-asosiasi ini mencakup GAIKINDO, yang mendukung Indonesia 
International Motor Show dan Foundation of Computer Entrepreneurs Association, yang mendukung 
Indocomtech dan ATSI, yang mendukung Indonesia International Communication Expo and Conference. 
DP membayar biaya dukungan tetap kepada asosiasi-asosiasi tersebut sebagai imbal balik untuk 
peningkatan akses ke calon peserta pameran dan hak untuk menggunakan nama dan logo asosiasi 
dagang tersebut.

Melalui bantuan hubungan strategisnya, dan mengingat bahwa sebagian besar pamerannya telah 
diselenggarakan setiap tahunnya selama beberapa tahun, DP berkeyakinan bahwa hal tersebut telah 
membangun merek-merek yang kuat dalam nama-nama pameran, sehingga menjadi lebih mudah untuk 
menarik para pengunjung untuk mendatangi pameran-pamerannya. Sebagai contoh, pameran DP yang 
paling lama berlangsung, Mega Bazaar Computer, telah diselenggarakan setiap tahunnya selama 17 
tahun berturut-turut dan sekarang diselenggarakan di delapan kota setiap tahunnya. Seiring dengan 
semakin terkenalnya pameran-pameran DP, jumlah pengunjung yang menghadiri pameran-pameran 
dan permintaan dari peserta pameran untuk ruangan semakin meningkat, sehingga memungkinkan DP 
untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi kepada peserta pameran.

Untuk memperluas portofolio pamerannya, DP melakukan riset pasar internal sehubungan dengan 
sektor-sektor produk yang potensial untuk pameran baru dan juga analisis operator utama dan asosiasi 
dagang di sektor produk tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tema-tema baru dan menargetkan 
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peserta pameran yang sesuai untuk berpartisipasi dalam pameran-pameran baru yang potensial. 
Setelah DP mengidentifikasi pameran baru yang berpotensi, DP menilai ketertarikan dengan mendekati 
asosiasi-asosiasi dagang yang dapat memberikan hubungan strategis yang bermanfaat dan usaha-
usaha yang dapat menjadi calon peserta pameran.

DP melalui entitas anaknya, KDU juga menyelenggarakan pameran pihak ketiga, yang sebagian besar 
merupakan pameran-pameran yang didukung Pemerintahan, yang para penyelenggara lain juga 
mengajukan penawaran untuk menyelenggarakan pameran tersebut. Sebagai contoh, acara Festival 
Ekonomi Syariah yang disponsori oleh Bank Indonesia untuk mempromosikan perbankan syariah 
diadakan pada tahun 2008 dan 2009, acara My Savings yang disponsori oleh Bank Indonesia untuk 
mendorong para pelajar untuk menabung dan acara SMESCO yang diselenggarakan pada tahun 2011 
untuk usaha kecil dan menengah. DP terkadang juga menyelenggarakan pameran non-pemerintahan 
lainnya yang bukan merupakan bagian dari portofolio pamerannya yang berulang, seperti ARCASIA, 
konvensi untuk organisasi Architects of Asia yang diadakannya setiap empat tahun sekali di berbagai 
negara di Asia. 

Sebagai bagian dari usaha penyelenggaraan pameran dan acaranya, DP juga menyediakan jasa 
pemasaran bagi para pelanggan peserta pamerannya. Jasa pemasaran DP antara lain mencakup 
percetakan, radio dan papan iklan, desain grafis, multimedia dan aktivasi merek.

Berikut adalah alur proses dari kegiatan usaha penyelenggaraan pameran:

 naiarU naremaP naaraggneleyneP ahasU nataigeK ajreK rulA

  
DP membuat Proposal Pameran. 
 
 
 
DP mengajukan pembuatan proposal pameran, yang berisi 
tentang informasi tanggal, tempat penyelenggaraan, layout 
pameran,harga setiap stan-nya, juga rencana promosi yang 
akan dilakukan terkait pameran tersebut. 
 
Melalui acara peluncuran rencana pameran yang mengundang 
seluruh calon peserta pameran, calon peserta dapat 
menentukan stan pameran yang dipilih dengan mengisi 
formulir kepesertaan. 
 
Calon peserta pameran membayar uang muka atas stan yang 
dipilih. 
 
 
Pameran dilaksanakan sesuai dengan proposal/surat 
penawaran yang diajukan oleh DP. 
 
 
 
Sesuai pelaksanaan pameran, akan dilakukan perhitungan 
untuk  penyelesaian pembayaran para peserta pameran. 
 

Proposal Pameran 

Penawaran 
Proposal 

Penentuan Stan 
Peserta Pameran 

Pembayaran Uang Muka 

Pelaksanaan 
Pameran 

Pelunasan 
Pembayaran 

4.1.2.  Acara

Selain pameran, DP juga menyelenggarakan berbagai macam acara, termasuk konvensi bisnis, 
seminar, peluncuran produk, pertemuan pelanggan, acara pemberian penghargaan konser musik, 
aktivasi merek dan acara kebudayaan berskala besar serta acara lainnya.  Untuk acara-acara ini, DP 
biasanya dihubungi langsung oleh pihak ketiga yang ingin menyelenggarakan suatu acara namun tidak 
memiliki keahlian untuk menyelenggarakannya sendiri. Acara-acara tersebut pada umumnya jauh lebih 
kecil dibandingkan pameran-pameran dalam hal ruang yang disewa, kehadiran, biaya dan pendapatan 
tahunan DP. Hingga tahun 2012, DP menyelenggarakan berbagai acara untuk pihak ketiga, seperti acara 
peluncuran produk baru Mitsubishi yaitu Mitsubishi Pajero (2011), Mitsubishi Outlander dan Mitsubishi 
Mirage (2012), Stan Mitsubishi di pameran Indonesia International Motor Show (2009 – 2012), Stand 
Daihatsu di pameran International Motor Show (2011), Panasonic Gobel Award (2011 – 2012), Stand 
Gathering dan Outbound Pertamina (2012), Merchandising Program Trakindo (2012), Dove Hair Clinic 
(2011), Toshiba Dealer Gathering (2011), Prudential Awarding Gala (2011), BMW 3 Series Launch  and 
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Mall Exhibition(2012), Undian Panin, Bebelac Big Bang, Employee Forum ExxonMobil, aktivitas stan 
(booth activity) di pameran IPA (Indonesia Petroleum Association) untuk Eni Indonesia, Medco Energy, 
ExxonMobil juga ConnocoPhillips, Halal Bihalal Telkomsel dan BP Migas, turnamen futsal Schneider, 
Samsung Golf Series The Final dari Telkomsel dan berbagai pameran lainnya.

Berikut adalah alur proses dari kegiatan usaha penyelenggaraan acara:

naiarUaracA naaraggneleyneP ahasU nataigeK ajreK rulA

  
DP menerima surat undangan untuk melakukan tender atas 
acara yang direncanakan klien tersebut. 
 
 
DP membuat proposal dalam upaya-nya untuk menjadi 
kontraktor (pemborong pekerjaan) acara tersebut 
 
 
 
DP melakukan presentasi / pengajuan proposal acara kepada 
klien. 
 
 
 
Setelah proposal acara diterima oleh klien, klien secara resmi 
menunjuk DP untuk menyelenggarakan acara sesuai dengan 
proposal yang ditawarkan DP. 
 
 
 
 
 
Acara dilaksanakan sesuai dengan proposal DP kepada klien. 
 
 
Laporan kegiatan dikembangkan oleh Perseroan setelah acara 
dan dilakukan perhitungan untuk penyelesaian pembayaran 
dari para peserta acara. 
 

Undangan Tender / 
Penunjukan dari klien 

Pembuatan Proposal 

Presentasi Proposal 
kepada klien 

Menang 
Tender / 

Penunjukan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Paska Even 

4.2.  Pusat Konvensi dan Eksibisi

Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan berbagai pusat konvensi dan pameran di 
Bali, Surabaya dan Medan dan menyewakannya kepada para penyelenggara pameran dan acara, 
perusahaan, individu dan lain-lainnya untuk pameran dan acara serta menyediakan pula paket makanan 
dan minuman bagi peserta di konvensi. Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan segmen usaha ini 
melalui Entitas Anaknya NDI dan entitas-entitas anak NDI. NDI memiliki dan mengoperasikan dua pusat 
kovensi, BNDCC dan Gramedia Expo, dan mengoperasikan hotel dan pusat konvensi, SPDHC Medan, 
dan sedang membangun dua buah hotel dan pusat konvensi yang terpadu serta sedang melakukan 
pembangunan untuk ekspansi BNDCC. Pusat-pusat konvensi NDI menjadi tuan rumah untuk acara-
acara yang diselenggarakan DP serta acara-acara pihak ketiga. 

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Produk
1. NDI Kepemilikan dan operasional pusat konvensi dan pameran di Bali, 

Surabaya, dan mengoperasikan SPDHC Medan
BNDCC, Gramedia Expo

2. MAIE Kepemilikan dan operasional pusat konvensi dan pameran di 
Makassar

Makassar International Expo

3. IIE Kepemilikan dan operasional pusat konvensi dan pameran di 
Tangerang

Indonesia International Expo

Pemasaran dan Penjualan

Daerah pemasaran dan penjualan dari layanan jasa pusat-pusat konvensi dan pameran Perseroan dan 
Entitas Anak untuk dalam negeri adalah di Jakarta dan Bali. Untuk wilayah Asia, Perseroan memasarkan 
dan menjual layanan jasa di Singapore, Thailand dan China. Untuk wilayah Australia, di Sydney dan 
Melbourne. Kemudian di Jerman dan Inggris untuk wilayah Eropa. Pusat-pusat konvensi dan pameran 
Perseroan dan Entitas Anak mengalami hambatan yang dikarenakan BNDCC merupakan stand alone 
convention center dimana pada tahap I pembangunan gedung tidak ada fasilitas hotel/akomodasi 
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untuk menangkap pangsa pasar konvensi skala kecil (100-250 orang) dimana tingkat permintaan untuk 
pangsa pasar yang bermain di 100-250 cukup tinggi, sehingga menginjak 2 tahun BNDCC beroperasi, 
pangsa pasar tersebut tidak dapat difasilitasi. Akan tetapi pada akhir tahun 2013, penambahan fasilitas 
hotel bintang 5 didalam kompleks BNDCC dengan jumlah kamar 96 akan banyak membantu dalam 
menangkap pasar tersebut. Pelanggan terbesar segmen usaha pusat konvesi dan acara ini antara lain 
pemerintah dan korporasi

Pendapatan Neto

Berikut ini adalah informasi mengenai total pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak untuk kegiatan 
usaha Pusat Konvensi dan Pameran per tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, 2010, 
2009, 2008 dan 2007:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Untuk periode sembi-
lan bulan yang berakh-
ir pada 30 September 

2012

Untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember

2011 2010 2009 2008 2007
Pusat konvensi dan Pameran 50.719 - - - - -

Pusat-pusat Konvensi yang Beroperasi

Pusat-pusat konvensi yang beroperasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah BNDCC, berlokasi 
di Bali, Indonesia dan Gramedia Expo, berlokasi di Surabaya, Indonesia, keduanya dimiliki dan 
dioperasikan oleh NDI, dan SPDHC, berlokasi di Medan, Indonesia, dioperasikan dan dikelola oleh  
SDM yang merupakan Entitas Anak NDI.

Tabel berikut ini menampilkan rincian tertentu mengenai pusat-pusat konvensi ini:

Nama properti Lokasi

Luas ruang 
pameran dan 

konvensi 
(m2)

Kapasitas 
Pengunjung Operator

Persentase 
Kepemilikan

Jumlah 
pameran 

yang 
diadakan 

tahun 2012
Tanggal 

Pembukaan
BNDCC Bali 9.042 11.160 NDI 99,99 46 29 September 2011
Gramedia Expo Surabaya 3.902 4.800 NDI 99,99 304 29 Februari 2008

Sumber: Perseroan

Berikut keterangan lebih lanjut mengenai BNDCC, Gramedia Expo, dan Santika Premiere Dyandra 
Hotel and Convention.

Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC)

NDI memiliki dan mengoperasikan BNDCC, yang berlokasi di Nusa Dua di Bali, Indonesia dan secara 
resmi dibuka pada tanggal 29 September 2011.  Nusa Dua berjarak kurang lebih 40 km dari ibukota 
Bali, Denpasar, dan dikenal sebagai daerah tempat adanya resor-resor internasional berbintang lima. 
BNDCC yang terdiri atas gross building seluas 25.000 m2, taman seluas 70.000 m2 dan sebuah bangunan 
yang dirancang mengikuti gaya arsitektur Bali yang khas. Pada tahun 2012, BNDCC mengadakan 46 
pameran dan acara, dengan jumlah luas ruang pameran 38.406 m2.

BNDCC menawarkan 24 ruang pertemuan serba-guna, termasuk 17 ruang rapat yang luas ruangannya 
berkisar antara 65 m2 dan 256 m2, yang ideal untuk acara yang lebih kecil seperti konferensi pers, 
sesi pelatihan dan seminar-seminar. Nusa Dua Hall menawarkan luas ruangan 4.400 m2 tanpa pilar, 
yang dapat dibagi menjadi lima ruangan yang lebih kecil. Ruangan-ruangan ini dapat digunakan untuk 
berbagai macam pameran, pesta dengan total kapasitas lebih dari 2.000 orang, teater dengan total 
kapasitas 5.000 orang dan ruang kelas dengan total kapasitas 2.300 orang. Singaraja Hall seluas 1.800 
m2 digunakan untuk berbagai acara, termasuk upacara dan pertunjukan kebudayaan. 
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Dikarenakan lokasinya yang strategis di Bali, BNDCC diharapkan untuk menjadi tuan rumah pameran-
pameran, konvensi-konvensi dan pertemuan-pertemuan papan atas. Pada bulan November 2011, 
BNDCC menjadi tuan rumah acara ASEAN Summit and Related Summits, yang dihadiri para kepala 
negara-negara anggota ASEAN, Presiden A.S. Barack Obama, sekitar 600 delegasi diplomat lainnya 
serta sekitar 2.500 anggota pers.  BNDCC juga dipertimbangkan menjadi lokasi resmi 21st APEC 
Summit, yang akan diadakan pada bulan Nopember 2013.

NDI memulai proyek perluasan BNDCC di bulan April 2012. Perluasan tersebut akan terdiri dari tambahan 
balai konvensi seluas 9.000 m2 dan 20 ruang rapat tambahan.  NDI memperkirakan perluasan ini dapat 
diselesaikan pada bulan September 2013, dan bersamaan dengan akan diadakannya APEC Summit.

Gramedia Expo

NDI memiliki dan mengoperasikan Gramedia Expo, berlokasi di Jl. Basuki Rachmat, kawasan pusat 
bisnis di Surabaya, Indonesia.  Gramedia Expo mulai beroperasi setelah pembukaan resminya pada 
tanggal 29 Februari 2008 dan dikelilingi oleh gedung-gedung kantor terkenal, akomodasi berbintang 
lima dan pusat perbelanjaan.  Gramedia Expo mudah untuk diakses dan berjarak 25 menit dari Bandara 
Internasional Surabaya.

NDI bermaksud untuk memulai proyek perluasan Gramedia Expo untuk memasukkan fasilitas dapur 
sehingga Gramedia Expo dapat menawarkan jasa makanan dan minuman. NDI mengharapkan 
perluasan ini dapat diselesaikan sekitar awal tahun 2013.

Gramedia Expo terdiri atas suatu ruang pameran dengan luas lebih dari 2.750 m2 tanpa pilar, sebuah 
balai konvensi dengan luas lebih dari 1.100 m2 yang dapat dibagi menjadi dua ruangan yang lebih kecil 
dan dua ruang rapat. Gramedia Expo juga menawarkan suatu pusat bisnis, lahan parkir untuk 500 
kendaraan, toko buku dan kafe.

NDI menyewakan ruang di Gramedia Expo kepada DP dan para penyelenggara pameran dan acara 
pihak ketiga, korporat, individu dan lain-lain. Pada tahun 2012, Gramedia Expo menjadi tuan rumah 
bagi 304 pameran dan acara, dengan luas pameran secara keseluruhan 1.047.200 m2.

Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention (“SPDHC”)

NDI mengelola SPDHC yang terdiri dari gabungan hotel dan pusat konvensi, dengan luas keseluruhan 
45.839 m2. SPDHC memulai operasionalnya setelah peluncuran resmi pada tanggal 15 Februari 2012. 
SPDHC berlokasi di kawasan pusat bisnis di Medan, Indonesia, dan dioperasikan oleh SDM.

Pusat konvensi SPDHC,  Medan International Convention Center, merupakan pusat konvensi terbesar 
di Medan, dengan luas 2.100 m2, yang dapat dibagi menjadi beberapa ruangan yang lebih kecil. SPDHC 
juga memiliki ballroom seluas 850 m2, yang dapat mengakomodasi hingga 3.000 orang, serta sembilan 
ruang rapat.

Pusat-pusat Konvensi yang sedang dalam pembangunan

Selain dari pusat-pusat konvensi yang beroperasi pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan 
dan Entitas Anak memiliki kepemilikan di dua hotel dan balai konvensi terpadu yang sedang dalam 
pembangunan, Indonesia International Convention Center, di Tangerang, Indonesia, dengan kepemilikan 
Perseroan dan Entitas Anak adalah 10,2 persen; Makassar International Convention Center di Makassar, 
Indonesia, yang kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak di dalamnya adalah 55 persen.



225

Tabel berikut ini menampilkan rincian tertentu mengenai pusat-pusat konvensi Perseroan dan Entitas 
Anak yang masih dalam pembangunan:

Nama Properti Lokasi

Luas pameran 
yang diharapkan 

(m2)

Kapasitas 
pengunjung 

yang diharapkan
Persentase 
Kepemilikan

Tanggal 
pembukaan 

yang 
diharapkan

Indonesia International 
Convention Center Tangerang 100.000(1) 125.000 10,2%

Pertengahan 
2014

Makassar International 
Convention Center Makassar 7.469 9.350 55,0%

Pertengahan 
2014

Catatan:
(1) Indonesia International Convention Center akan dibuka secara bertahap. Seluas 100.000 m2 akan dibuka pada pertengahan 

tahun 2014 dan 50.000 m2 lagi akan dibuka pada tahun 2016.
Sumber: Perseroan

Indonesia International Convention Center

Indonesia International Convention Center akan berlokasi di Tangerang, Indonesia, suatu kota satelit 
Jakarta. Pusat konvensi ini berlokasi sekitar 18 km dari Jakarta. Dengan luas area pameran yang 
diharapkan 140.000 m2. NDI memperkirakan pembangunan tahap pertama pusat konvensi ini akan 
selesai pada pertengahan tahun 2014, yang diharapkan akan menjadi pusat konvensi terbesar di 
Indonesia. NDI mengharapkan untuk menyelesaikan tahap-tahap pembangunan berikutnya pada tahun 
2016.

Indonesia International Convention Center dibangun untuk mengakomodasi pameran-pameran berskala 
besar, seperti Indonesia International Motor Show, yang sebagian besar terhambat oleh ukuran yang 
terbatas dari pusat-pusat konvensi yang beroperasi di wilayah Jakarta. Perseroan dan Entitas Anak 
mengharapkan Indonesia International Convention Center akan menjadi tuan rumah bagi banyak 
pameran-pameran unggulan DP, yang menyediakan lokasi yang moderen dan luas sehingga DP dapat 
memperluas pameran-pamerannya di wilayah Jakarta. Perseroan dan Entitas Anak juga mengharapkan 
Indonesia International Convention Center dapat menjadi tuan rumah bagi pameran-pameran pihak 
ketiga dan pameran-pameran internasional yang besar, yang pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak 
terdapat lokasi yang cukup luas di Jakarta.

NDI mengharapkan untuk mengelola Indonesia International Convention Center. Perseroan dan Entitas 
Anak bermaksud untuk membangun sebuah hotel Santika Premiere Dyandra yang terpadu dengan 
Indonesia International Convention Center dan dua hotel di lokasi yang dekat dengan Indonesia 
International Convention Center dengan merek Amaris dan Santika. NDI memiliki tanah dari hotel-
hotel tersebut, termasuk juga pusat konvensi yang akan dibangun. Ketiga hotel ini akan menawarkan 
sekitar 800 kamar acara. Hotel ini menargetkan para peserta pameran, delegasi, dan para pengunjung 
pameran-pameran dan acara, yang diselenggarakan di Indonesia International Convention Center, dan 
juga untuk para staf pendukung. 

Makassar International Convention Center

Makassar International Convention Center akan berlokasi di Makassar, Indonesia. Makasar adalah 
ibukota propinsi Sulawesi Selatan dan merupakan daerah perdagangan dan transit untuk wilayah 
Indonesia Timur. Makassar International Convention Center sekitar 30 km dari Bandara Internasional 
Hasanuddin dan berlokasi dekat pantai Losari, salah satu daya tarik kota Makassar. Pusat konvensi 
ini akan terdiri dari sebuah hotel dan sebuah pusat konvensi dengan luas keseluruhan 41.866 m2, 
menyediakan 300 kamar dan sebuah balai konvensi seluas kurang lebih 6.500 m2. NDI memperkirakan 
Makassar International Convention Center dapat diselesaikan sekitar pertengahan tahun 2014.
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Berikut adalah alur proses dari kegiatan usaha pusat konvensi dan pameran:

Aktivitas penjualan dan pemasaran

 naiarU naremaP nad isnevnoK tasuP  ahasU nataigeK ajreK rulA

  
 
 
 
Klien yang berencana menggunakan pusat-pusat konvensi 
akan menerima penawaran harga dari NDI. 
 
 
Berdasarkan penawaran yang dilakukan NDI tersebut klien 
melakukan pemesanan tempat. 
 
 
 
Setelah klien melakukan pemesanan tempat, NDI akan 
melakukan konfirmasi kembali pada klien tersebut atas 
kepastian klien akan penggunaan tempat tersebut 
 
Klien dapat membatalkan tempat yang di pemesanan apabila 
setelah NDI melakukan konfirmasi klien ternyata menyatakan 
tidak jadi memesan tempat 
 
Setelah mendapat kepastian dari klien akan dibuatkan kontrak 
untuk ditandatangani. 
 
 
Berdasarkan kontrak tersebut klien melakukan pembayaran 
uang muka. 
 
 
Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani klien, proses 
kerja selanjutnya dilakukan oleh tim pelaksana yang diawali 
dengan koordinasi baik dengan pihak internal maupun pihak 
eksternal dengan melakukan  technical meeting   kemudian  
dibuat Banquet Event Order sebagai dasar pelaksanaan acara 
dipusat konvensi tersebut. 
 

Mulai

Penawaran 

Pemesanan Tempat 
Sesuai Dengan 

Kepastian 
Klien?

Pembayaran uang muka 

Penyerahan ke Tim Pelaksana 
Sesudah kontrak Di 

Tandatangani Oleh Tim 
Marketing dan Klien  

Pembatalan Tempat  Pembuatan Kontrak 

Ya Tidak 

Aktivitas Tim Pelaksana

 naiarU naremap nad isnevnok tasup ahasu nataigek sesorp rulA

 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani klien, proses 
kerja selanjutnya dilakukan oleh tim pelaksana yang diawali 
dengan koordinasi baik dengan pihak internal maupun pihak 
eksternal departemen dengan melakukan technical meeting. 

 
Kemudian dibuat Banquet Event Order sebagai dasar 
pelaksanaan acara dipusat konvensi tersebut. 
 
 
NDI melaksanakan acara yang sudah direncanakan dan 
dipersiapkan sesuai dengan kontrak dengan klien. 
 
 
 
NDI akan melakukan rekapitulasi perhitungan terhadap semua 
biaya-biaya yang telah dikeluarkan dari awal penawaran 
hingga selesai acara.  
 
 
 
Klien melunasi semua biaya-biaya  

Pembuatan BEO 

Koordinasi dengan 
Pihak Internal dan 

Eksternal Departemen 

Pelaksanaan 
Acara 

Pelunasan 
Pembayaran 

Melakukan 
Rekapitulasi 
Perhitungan 

Selesai 
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4.3.  Perhotelan

Perseroan dan Entitas Anak mengembangkan dan memiliki kepemilikan di sejumlah hotel di Jakarta, 
Bogor, Pekanbaru dan Bali. Perseroan dan Entitas Anak menjalankan usaha hospitality melalui 
Entitas Anaknya, GMU dan Entitas Anak dari GMU. Untuk menargetkan sektor MICE dan mendukung 
kegiatan usahanya yaitu penyelenggaraan pameran dan acara, Perseroan dan Entitas Anak bermaksud 
menempatkan beberapa hotel-hotel barunya di dekat pusat-pusat konvensi dan ruang-ruang pameran 
berskala besar di kota-kota ini dan menargetkan staf yang bekerja di pameran-pameran, delegasi dan 
para pengunjungnya selain juga membangun beberapa hotel lainnya untuk memperoleh pertumbuhan 
yang diharapkan dalam pasar hotel domestik di Indonesia.  

Perseroan dan Entitas Anak juga sedang mengembangkan dua hotel yang terpadu dengan pusat 
konvensi, yang akan menjadi properti gabungan yang terdiri atas pusat konvensi dan hotel, sejalan 
dengan strateginya untuk meningkatkan sinergi antara penyelenggaraan pameran dan acara, pusat 
konvensi, hotel dan usaha penunjang acara.

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Nama Hotel
1. GMU Jasa perhotelan Amaris Hotel Cengkareng, Amaris Hotel 

Panglima Polim 2, Santika Hotel Cikarang
2. GNK Jasa perhotelan Santika Hotel Nusa Dua – Siligita, Santika 

Hotel Nusa Dua, Amaris Hotel Nusa Dua
3. GMI Jasa perhotelan Amaris Hotel TB Simatupang
4. AA Jasa perhotelan Amaris Hotel Pasar Minggu
5. GGU Jasa perhotelan Amaris Hotel Kendari
6. GBU Jasa perhotelan Amaris Hotel Thamrin City
7. SGU Jasa perhotelan Santika Sport Mall Kelapa Gading, Santika 

TB Simatupang 2, Santika Pekalongan
8. GAB Jasa perhotelan Amaris Tanjung Benoa, Bali
9. GSU Jasa perhotelan Amaris Bogor
10. GM    Jasa perhotelan Amaris Pekanbaru

Hotel-hotel yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perseroan menggunakan merek-merek berikut:
• Amaris

Salah satu operator hotel tarif murah terbesar di Indonesia. Hotel-hotel yang dioperasikan oleh AIM 
menawarkan fasilitas dasar dengan tarif terjangkau dan banyak berlokasi di lokasi-lokasi pusat 
kota. Amaris menargetkan para wisatawan beranggaran rendah dan pelaku usaha Indonesia yang 
melakukan perjalanan domestik, termasuk staf yang bekerja di pameran-pameran dan para pelaku 
usaha yang menghadiri pameran-pameran di pusat-pusat konvensi dan ruang-ruang pameran di 
sekitar hotel-hotel tersebut;

• Santika
Hotel-hotel yang dioperasikan oleh SMS menawarkan akomodasi hotel tingkat menengah dengan 
kamar yang lebih luas, masing-masing dengan luas minimal 22 m2 (dibandingkan dengan luas 
kamar 15-18 m2 di hotel-hotel Amaris), dan memiliki antara 100 hingga 150 kamar di masing-masing 
hotel. Santika menawarkan fasilitas-fasilitas seperti restoran, spa, ruang fitness, ruang rapat dan 
lahan parkir yang lebih luas. Hotel-hotel Santika menargetkan para wisatawan domestik dan asing.

• Santika Premiere Dyandra
Suatu merek baru yang menawarkan hotel di lokasi yang sama dengan pusat-pusat konvensi 
milik Perseroan dan Entitas Anak. Hotel-hotel ini menawarkan kamar yang lebih luas, minimal 22 
m2 masing-masing, dan memiliki lebih dari 150 kamar di masing-masing hotel. Santika Premiere 
Dyandra menawarkan fasilitas dengan kenyamanan berkualitas yang tinggi seperti restoran, spa, 
ruang fitness, lebih banyak ruang rapat, ruang ballroom dan lahan parkir yang lebih luas. Dikarenakan 
hotel-hotel dengan merek Santika Premiere Dyandra adalah bagian dari suatu pengembangan 
terintegrasi dengan suatu pusat konvensi, target mereka adalah para wisatawan yang menghadiri 
pameran-pameran dan acara-acara yang diadakan di pusat-pusat konvensi tersebut.
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Pemasaran dan Penjualan

Hotel-hotel dan gabungan hotel-dan-pusat konvensi milik Perseroan dan Entitas Anak  dipasarkan oleh 
para operator hotel bersangkutan yaitu, AIM, SMS dan SDM. Mereka memiliki pusat pemesanan kamar 
di Jakarta untuk pemesanan melalui telepon dan juga menerima pemesanan secara online. Anggaran 
pemasaran tahunan disepakati dengan para operator setiap tahunnya. Hotel-hotel Amaris dan Santika 
biasanya dipasarkan bersama-sama dan Perseroan dan Entitas Anak berbagi biaya pemasaran dengan 
para pemilik lain dari AIM, SMS dan SDM dalam mengelola hotel-hotel berdasarkan total jumlah kamar 
di hotel-hotelnya. Pemasaran dan penjualan untuk hotel-hotel Perseroan dan Entitas Anak adalah 
diutamakan untuk para pebisnis dan turis domestik dari seluruh Indonesia.

Pendapatan Neto

Berikut ini adalah informasi mengenai total pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak untuk kegiatan 
usaha perhotelan per tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Untuk periode 
sembilan bulan yang 

berakhir pada 30 
September 2012

Untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember

2011 2010 2009 2008 2007
Perhotelan 24.364 - - - - -

Hotel-hotel yang beroperasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki enam hotel dan mengelola 
satu hotel yang terintegrasi dengan pusat konvensi yang beroperasi. Hotel-hotel tersebut berlokasi di 
lima kota di Indonesia dan memiliki total 981 kamar tamu. Per tanggal 31 Desember 2012, terdapat total 
23 hotel Amaris,18 hotel Santika dan 9 hotel Santika Premiere di seluruh Indonesia, dan Perseroan dan 
Entitas Anak memiliki masing-masing 5 hotel Amaris, 1 hotel Santika dan mengelola 1 hotel Santika 
Premiere Dyandra.

Tabel berikut menampilkan data tertentu mengenai hotel-hotel yang Perseroan dan Entitas Anak miliki 
yang telah beroperasi pada saat Prospektus ini diterbitkan (termasuk hotel di SPDHC yang dikelola 
SDM): 

Nama Hotel Lokasi

Jumlah 
kamar 
yang 

tersedia
Persentase 
kepemilikan Pengelola Hotel Tanggal Pembukaan

Amaris Hotel Bandara Tangerang 118 99,99% AIM 20 Maret 2010
Amaris Hotel Bogor Bogor 115 30,00% AIM 8 September 2011
Amaris Hotel Pekanbaru Pekanbaru 99 40,00% AIM 28 Oktober 2010
Amaris Hotel Thamrin City Jakarta 134 25,00% AIM 25 Desember 2011
Amaris Panglima Polim 2 Jakarta 38 99,99% AIM 28 April 2012
Santika Siligita – Nusa Dua Bali 153 99,99% SMS 17 Juli 2012
Santika Premiere Dyandra Med-

an(1) ........................................ Medan 324 0,00% SDM 15 Februari 2012
Catatan:
 (1) Santika Premiere Dyandra Medan adalah bagian dari Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention, yang terdiri atas 

pusat konvensi dan hotel.  
Sumber: Perseroan
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Tabel berikut menampilkan data tertentu mengenai usaha hotel Perseroan:

Keterangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember

2010 2011 2012
Rata-rata jumlah kamar yang tersedia dalam setahun 36.462 91.972 32.926
Rata-rata jumlah kamar yang terjual dalam setahun 23.843 68.836 26.209
Rata-rata tingkat hunian (%) 65,4% 74,8% 77,6%
Rata-rata tarif kamar (Rp) 304.751 304.874 347.958
Total pendapatan per kamar yang tersedia 198.458 228.182 270.534
Persentase pendapatan dari makanan dan minuman 

dibandingkan dengan pendapatan keseluruhan (%) 0,6% 5,1% 6,0%
Sumber: Perseroan

Amaris Hotel Bandara

Amaris Hotel Bandara dibuka pada tanggal 20 Maret 2010 dan berlokasi di Jakarta, Indonesia. Hotel 
ini berlokasi sekitar 3 km dari Bandara SoekarnoHatta, bandara internasional terbesar di Indonesia dan 
menargetkan wisatawan yang bepergian dengan pesawat di Indonesia yang sedang transit di Jakarta. 
Hotel ini memiliki 118 kamar tidur dan lapangan parkir.

Tabel berikut menampilkan data tertentu mengenai Amaris Hotel Bandara:

Keterangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember

2010 2011 2012
Jumlah kamar yang tersedia dalam setahun 29.485 43.068 43.170
Jumlah kamar yang terjual dalam setahun 21.470 38.245 40.916
Rata-rata tingkat hunian (%) 72,8% 88,8% 94,8%
Rata-rata tarif kamar (Rp) 312.691 329.918 374.658
Total pendapatan per kamar yang tersedia (Rp) 227.691 292.972 355.096

Sumber: Perseroan

Amaris Hotel Bandara mulai beroperasi di bulan Maret 2010. Peningkatan kesadaran merek (brand 
awareness) dan usaha penjualan dan pemasaran menghasilkan peningkatan rata-rata tingkat hunian 
dari 88,8% pada tahun 2011 menjadi 94,8% pada tahun 2012. Rata-rata tarif kamar juga meningkat dari 
Rp329.918 pada tahun 2011 menjadi Rp374.658 pada tahun 2012.
 
Amaris Hotel Bogor

Amaris Hotel Bogor dibuka pada 8 September 2011 dan berlokasi di Bogor, Indonesia. Bogor terletak 
sekitar 60 km di sebelah selatan Jakarta, dan merupakan tempat populer untuk pertemuan dan konvensi, 
khususnya bagi lembaga pemerintahan. Amaris Hotel Bogor berlokasi dekat Botanic Square Mall, pusat 
perbelanjaan terbesar dan terlengkap di Bogor dan Kebun Raya, taman botani Bogor.  Hotel ini memiliki 
115 kamar tidur, ruang rapat dengan total kapasitas sebesar 180 orang. Per tanggal 31 Desember 2012, 
Amaris Hotel Bogor adalah satu-satunya hotel yang dioperasikan oleh AIM di Bogor.

Tabel berikut menampilkan data tertentu mengenai Amaris Hotel Bogor:

Keterangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember

2011 2012
Jumlah kamar yang tersedia dalam setahun 12.732 41.724
Jumlah kamar yang terjual dalam setahun 11.055 36.196
Rata-rata tingkat hunian (%) 86,8% 86,8%
Rata-rata tarif kamar (Rp) 314.664 325.342
Rata-rata pendapatan per kamar yang tersedia (Rp) 271.700 282.238

Sumber: Perseroan
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Amaris Hotel Panglima Polim 2

Diluncurkan pada tanggal 27 Mei 2012, Amaris Hotel Panglima Polim terletak di Panglima Polim 2, 
Indonesia, di lingkungan Jakarta Selatan. Hotel ini terletak di dekat berbagai pilihan perbelanjaan dan 
kehidupan malam, termasuk pusat perbelanjaan besar dan pasar tradisional. Amaris Hotel Panglima 
Polim 2 memiliki 38 kamar tamu, kafe dan area parkir.

Tabel berikut menampilkan data tertentu mengenai Amaris Hotel Panglima Polim 2:

Keterangan
Untuk tahun yang 

berakhir pada 
31 Desember 2012

Jumlah kamar yang tersedia dalam setahun 6.416
Jumlah kamar yang terjual dalam setahun 5.256
Rata-rata tingkat hunian (%) 81,9%
Rata-rata tarif kamar (Rp) 387.158
Rata-rata pendapatan per kamar yang tersedia (Rp) 317.160

Sumber: Perseroan

Amaris Hotel Pekanbaru

Amaris Hotel Pekanbaru dibuka pada 28 Oktober 2010 dan berlokasi di Pekanbaru, Indonesia, ibu kota 
Propinsi Riau di Sumatera.  Perekonomian Pekanbaru terpusat pada sektor migas dan perkebunan 
kelapa sawit. Amaris Hotel Pekanbaru terletak dekat dengan jalan utama kota Pekanbaru, dimana 
banyak terdapat kantor komersil dan pemerintahan dan menargetkan pengusaha domestik yang 
bepergian. Hotel ini dekat dengan Masjid Agung, sebuah mesjid yang berdiri dari abad ke 15 dan 
hanya beberapa menit saja berkendara dari Gedung Negara dan kantor pemerintahan lainnya. Hotel ini 
berjarak sekitar 15 menit dari bandara internasional Pekanbaru. Per tanggal 31 Desember 2012, Amaris 
Hotel Pekanbaru adalah satu-satunya hotel yang dioperasikan oleh AIM di Pekanbaru.

Hotel ini memiliki 99 kamar, ruang rapat dengan kapasitas total untuk 50 orang, kafe, lobby lounge dan 
lapangan parkir.

Tabel berikut menampilkan data tertentu mengenai Amaris Hotel Pekanbaru:

Keterangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember

2010 2011 2012
Jumlah rata-rata kamar yang tersedia 6.977 35.687 35.868
Jumlah rata-rata kamar yang terjual 2.373 19.323 22.108
Rata-rata tingkat hunian (%) 34,0% 54,2% 61,6%
Rata-rata tarif kamar (Rp) 232.916 250.690 264.182
Rata-rata pendapatan per kamar yang tersedia (Rp) 79.219 135.738 162.834

Sumber: Perseroan

Amaris Hotel Pekanbaru adalah hotel pertama dengan merek Amaris yang mulai beroperasi di Sumatera. 
Peningkatan kesadaran merek (brand awareness) dan usaha penjualan dan pemasaran menghasilkan 
peningkatan rata-rata tingkat hunian dari 54,2% pada tahun 2011 menjadi 61,6% pada tahun 2012. 
Rata-rata tarif kamar juga meningkat dari Rp250.690 pada tahun 2011 menjadi Rp264.182 pada tahun 
2012.

Amaris Hotel Thamrin City

Amaris Hotel Thamrin City dibuka pada 25 Desember 2011 dan berlokasi di Jakarta, Indonesia. Hotel 
ini berlokasi di daerah pusat bisnis Jakarta dan berjarak sekitar 15 menit berkendara dari Jakarta 
Convention Center. Hotel ini juga terletak dengan pasar Tanah Abang, salah satu pasar tekstil terbesar 
di Asia Selatan. Amaris Hotel Thamrin City memiliki 134 kamar tidur, ruang rapat dengan total kapasitas 
sebesar 134 orang dan lapangan parkir.
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Tabel berikut menampilkan data tertentu mengenai Amaris Hotel Thamrin City:

Keterangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember

2011 2012
Jumlah rata-rata kamar yang tersedia 485 47.782
Jumlah rata-rata kamar yang terjual 213 39.865
Rata-rata tingkat hunian (%) 43,9% 83,43%
Rata-rata tarif kamar (Rp) 306.212 323.546
269.938 134.481 269.938

Sumber: Perseroan

Rata-rata tingkat hunian Amaris Hotel Thamrin City rendah pada tahun 2011 dipengaruhi oleh beberapa 
kamarnya tidak beroperasi karena pekerjaan pendirian hotel. Per Januari 2012, semua kamar beroperasi 
secara penuh, sehingga rata-rata tingkat hunian Amaris Thamrin City meningkat dari 43,9% pada tahun 
2011 menjadi 83,43% pada tahun 2012.

Santika Siligita Nusa Dua

Dibuka pada tanggal 17 Juli 2012, Santika Hotel Siligita Nusa Dua terletak di Nusa Dua, Bali, Indonesia. 
Terletak dekat BNDCC, hotel ini sekitar 30 menit berkendara ke bandara internasional Ngurah Rai. 
Hotel ini juga dekat Tanjung Benoa, semenanjung yang dikenal dengan beragam olahraga air. Santika 
Hotel Siligita Nusa Dua menawarkan kamar tamu sebanyak 153 kamar, lounge restoran dan lobi, ruang 
pertemuan, spa dan pusat kebugaran dan kolam renang.

Tabel berikut menampilkan data tertentu mengenai Santika Siligita Nusa Dua:

Keterangan
Untuk tahun yang berakhir 

pada 31 Desember
2012

Jumlah rata-rata kamar yang tersedia ......................................... 22.593
Jumlah rata-rata kamar yang terjual ............................................ 12.911
Rata-rata tingkat hunian (%)........................................................ 57,15%
Rata-rata tarif kamar (Rp)............................................................ 412.863
Rata-rata pendapatan per kamar yang tersedia (Rp) .................. 235.935

Sumber: Perseroan

Hotel-hotel masih dalam pembangunan

Tabel berikut menampilkan hotel-hotel termasuk hotel-hotel yang tergabung dengan pusat konvensi, 
yang diharapkan Perseroan dan Entitas Anak dapat mulai beroperasi pada tahun 2012 dan 2013, 
beserta hotel-hotel tertentu yang dijadwalkan untuk mulai beroperasi pada tahun 2014 yang tergabung 
dalam atau berdekatan dengan pusat-pusat konvensi milik Perseroan dan Entitas Anak yang masih 
dalam pembangunan:

Nama Properti Lokasi
Jumlah kamar 
tersedia yang 
diharapkan

Persentase 
kepemilikan 

melalui Entitas 
Anak

Entitas 
Anak

Pengelola 
Hotel

Tanggal 
Pembukaan yang 

diharapkan

Amaris Hotel Bali Benoa (1) Bali 100 70,00% GAB AIM Nopember 2013
Amaris Hotel Nusa Dua Bali 129 89,99% GNK AIM Februari 2013
Amaris Hotel Pasar Minggu Jakarta 91 51,00% AA AIM Agustus 2013
Amaris Hotel Bali Benoa (2) Jakarta 50 59,99% GAB AIM Desember 2014
Amaris Hotel Simatupang1 Jakarta 182 99,98% GMI AIM Februari 2014
Santika Hotel Cikarang Jakarta 125 99,99% GMU SMS Agustus 2013
Santika Gramex Surabaya Surabaya 192 * * SMS Desember 2013
Santika Hotel Kelapa 
Gading Jakarta 162 50,00%

SGU SMS
Januari 2014

Santika Hotel Kendari Kendari 150 50,00% GGU SMS Juli 2014
Santika Hotel Nusa Dua 2 Bali 160 89,99% GNK SMS Juni 2014
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Nama Properti Lokasi
Jumlah kamar 
tersedia yang 
diharapkan

Persentase 
kepemilikan 

melalui Entitas 
Anak

Entitas 
Anak

Pengelola 
Hotel

Tanggal 
Pembukaan yang 

diharapkan

Santika Hotel Pekalongan Pekalongan 150 50,00% SGU SMS Maret 2014
Santika Hotel Simatupang 2 Jakarta 136 50,00% SGU SMS September 2014
Santika Hotel Makassar Makassar 338 MAIE SMS September 2015
Santika Hotel yang 

tergabung dengan 
Indonesia International 
Convention Centre

Tangerang 200 10,20% IIE SMS Juni 2014

BNDCC Bali 112 * * SDM Agustus 2013
*Santika Gramex Surabaya dan BNDCC dimiliki oleh NDI dengan kepemilikan langsung oleh Perseroan sebesar 99,99%
Sumber: Perseroan

Pembangunan hotel lainnya

Perseroan dan Entitas Anak mengusahakan dan secara berkelanjutan menilai peluang-peluang untuk 
mengembangkan hotel-hotel baru di di kota-kota besar di seluruh propinsi di Indonesia.  Apabila 
Perseroan dan Entitas Anak mengembangkan hotel-hotel di lokasi lainnya ini, Perseroan dan Entitas 
Anak mengharapkan agar hotel-hotel tersebut dikelola oleh AIM, SMS atau SDM.

Berikut adalah alur proses dari kegiatan usaha perhotelan:

naiarUnaletohrep ahasu nataigek sesorp rulA

 
 
 
 
 
 

 
Tamu hotel melakukan reservasi atas kamar hotel. Tamu hotel 
dapat menentukan tipe kamar dan tanggal menginap serta 
memberikan informasi identitas. 
 
 
Tamu tiba di hotel dan bertemu dengan Front Desk Agent 
untuk melakukan verifikasi informasi. 
 
 Tamu hotel melakukan check-in atas kamar yang sudah 
direservasi.  

 
Transaksi yang dilakukan selama menginap berupa 
penyewaan kamar hotel, pembelian makanan & minuman, 
minibar, pemakaian jasa binatu, layanan kamar, business 
center, telepon, toko obat. 
 
Tamu hotel bertemu kembali dengan Front Desk Agent untuk 
untuk mengurus Check Out.  
 
 Di akhir masa menginap, pihak hotel akan menerbitkan 
invoice atau folio atas transaksi-transaksi yang terjadi selama 
tamu hotel menghabiskan waktunya di hotel. Invoice dapat 
dibayar dengan beberapa cara seperti uang tunai dan  kartu 
kredit. Pihak hotel akan melakukan pembukuan untuk 
mencatat transaksi-transaksi tersebut di CL (City Ledger). 

FDA 

Reservasi oleh 
tamu hotel 

Check in 

Transaksi 

FDA 

Check out 

4.4.  Kegiatan Penunjang Pameran dan Acara

Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki segmen penunjang pameran dan acara yang mendukung 
persiapan berbagai pameran-pameran dan acara-acara Perseroan dan Entitas Anak, dan menyediakan 
bantuan desain dan operasional bagi penyelenggara pameran dan para peserta pameran pada 
pameran-pameran dan acara-acara yang diselenggarakan oleh Perseroan dan Entitas Anak dan para 
pihak ketiga. Pusat-pusat konvensi, hotel-hotel dan pameran-pameran Perseroan dan Entitas Anak 
melengkapi usaha penyelenggaraan pameran Perseroan dan Entitas Anak. 
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No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Produk
1. DGU Pelaksanaan kegiatan penunjang pameran dan 

acara
Tenda Rodes untuk stan-stan di pameran 
Indonesia International Motor Show

2. SDP Memberikan layanan instalasi stan, pengembangan 
dan pelaksanaan acara dan lainnya

Jasa promosi, penyelenggaraan pameran, 
pengembangan konsep, desain konstruksi, 
desain interior, desain grafis dan peragaan 
pada Paviliun Indonesia di World Expo 
Yeosu-Korea 2012, pembangunan stan 
Toyota, Mitsubishi, Fuso, Hyundai, Dyna dan 
Geely di pameran Indonesia International 
Motor Show 2012, menyewakan dan 
mempersiapkan pembangunan tenda Roder 
seluas 9.000 m2 di pameran Indonesia 
International Motor Show 2012

3. SDA Memberikan layanan penyewaan alat-alat 
pencahayaan untuk acara dan pameran

Pemakaian lighting dan rigging untuk 
Djakarta Warehouse Project 2012 di Jakarta

Entitas Anak Perseroan, DGU bersama dengan entitas anaknya SDP adalah sebuah usaha penunjang 
acara-acara yang menyediakan serangkaian jasa penunjang acara bagi para pelanggan, mulai dari 
konsep rancangan hingga perencanaan proyek sampai pelaksanaan. SDP sebagai Entitas Anak DGU 
mulai beroperasi pada tahun 1983 dan menjadi bagian dari Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2005. 
Jasa-jasa DGU berfokus untuk mendukung peserta pameran individual, dan mencakup pembangunan 
stan, dukungan fasilitas dan grafis, multimedia, sound systems, penerangan, tenda, lantai, pendingin 
udara, pengelolaan konvensi dan acara.

SDP memberikan dukungan kepada DP, dan juga kepada para penyelenggara pameran dan para peserta 
pameran pihak ketiga serta badan pemerintahan dan korporasi dan kontraktor penunjang lainnya. 
Pelanggan SDP sebagian besar adalah pihak terkait Pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, SDP 
ditunjuk mempersiapkan pavilion Indonesia untuk World Expo selama World Expo digelar, kecuali pada 
tahun 2010 di Shanghai. SDP telah diberikan kontrak untuk mempersiapkan pavilion Indonesia pada 
World Expo 2012 di Yeosu, Korea Selatan.SDP juga mempersiapkan display untuk Toyota, Daihatsu, 
Mitstubishi dan perusahaan otomotif lainnya di pameran-pameran otomotif di seluruh Indonesia.

SDP memiliki sebagian tenda terbesar di Indonesia, yang sangat krusial bagi acara-acara besar di 
lokasi-lokasi di mana tidak terdapat areal untuk acara besar. Pada tanggal 31 Desember 2012, SDP 
memiliki 14.000 m2 dalam rata-rata sistem pertendaan, yang terdiri dari tenda dengan lebar 20 m dan 30 
m. Sistem-sistem tendanya berasal dari Jerman dan telah memenuhi standar keamanan internasional 
untuk kebakaran dan angin.

SDP memiliki kantor-kantor di Jakarta, Surabaya, Bali dan Medan, serta berencana memiliki kantor 
baru di Makassar, yang diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2013. Kemudian SDP juga 
berencana untuk menjadi anggota salah satu jaringan internasional perusahaan penunjang acara yang 
menggunakan produk-produk yang sama dengan spesifikasi yang sama dan bekerja sama dalam 
acara-acara internasional. 

Pendapatan Neto

Berikut ini adalah informasi mengenai total pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak untuk kegiatan 
usaha penunjang pameran dan acara per tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, 2010, 
2009, 2008 dan 2007:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Untuk periode 
sembilan bulan yang 

berakhir pada 30 
September 2012

Untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember

2011 2010 2009 2008 2007

Penunjang pameran dan acara 68.866 81.286 67.166 67.447 55.917 36.348



234

Berikut adalah alur proses dari kegiatan usaha penunjang pameran dan acara:

 
Alur proses kegiatan usaha pendukung penyelenggaraan 

pameran dan acara 
Uraian 

 
 
 
 
 
 

 
Proses kerja diawali dengan adanya surat penunjukan 
langsung ataupun adanya undangan tender dari klien untuk 
DP. 
 
Berdasarkan briefing dari klien dilakukan pengembangan 
proposal yang meliputi konsep acara, desain dan juga biaya 
dalam bentuk surat penawaran untuk penyelenggaraan acara 
tersebut.  
 
 
Selanjutnya dilakukan presentasi kepada klien dari proposal 
tersebut. 
 
 
 
 
 
Atas persetujuan Klien atas proposal yang diajukan  maka 
akan diterima PO atau SPK (surat penunjukan kerja). 
 
  
 
 
Proses selanjutnya adalah persiapan dan pelaksaan acara. 
 
 
 
Pasca acara akan disampaikan laporan kegiatan dan klien 
dapat melakukan pelunasan pembayaran. 
 

Pengembangan 
Pro posal 

Undangan Tender/ 
Penunjukan dari Klien 

Presentasi 
Porposal 

Kepada Klien 

Pelaksanaan 
kegiatan 

Pasca Event 

Menang 
Tender/ 

Penunjukan

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR)

Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan 
tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk pondasi yang kokoh 
dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Sebagai sumbangan Perseroan untuk perkembangan sosial bagi komunitas di sekitar Perseroan, 
beberapa program dilaksanakan dan fokus pada bidang kegiatan relijius, lingkungan hidup dan 
pendidikan:

a. Kegiatan relijius

Secara rutin pada bulan puasa Perseroan dan Entitas Anak menyelenggarakan  acara buka puasa 
bersama dan pemberian santunan kepada yatim piatu dan juga melalui masjid-masjid yang berada 
disekitar lingkungan Perseroan dan Entitas Anak. Santunan untuk tempat ibadah dan juga yatim 
piatu tidak hanya diberikan saat bulan puasa saja, seperti yang dilakukan Entitas Anak DP, setelah 
penyelenggaraan pameran Indonesia International Motor Show pada tanggal 4 Oktober 2012, DP 
memberikan santunan kepada enam yayasan yatim piatu. Pada tanggal 28 September 2011 dan 4 
Oktober 2012, Perseroan memberikan sumbangan lunch box kepanti-panti asuhan. 

b. Lingkungan Hidup

Untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat 
setempat, Perseroan berpartisipasi dalam Celaning Blitz Bali Go Green pada tanggal 12 November 2011. 
Pada tanggal 29 November 2011, Perseroan memberikan sumbangan 25 sak semen untuk perbaikan 
jembatan di desa Bualu. Lalu pada tanggal 10 Maret 2012, Perseroan memberikan sumbangan untuk 
pembuatan Ogoh-ogoh di desa Bualu dan Celuk.
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c. Pendidikan

Perseroan berpendapat bahwa pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan 
masyarakat sekitar, oleh karena itu Perseroan dan Entitas Anak memberikan sejumlah buku untuk Mobil 
Pintar SIKIP di tahun 2010, pengumpulan buku bekas pada pameran Mega Bazaar Computer 2012, 
memberikan sumbangan 10 notebook untuk lima sekolah di Jabodetabek juga mengadakan pemutaran 
film pendidikan kepada murid-murid SD di keluarahan Benoa dalam rangka Nusa Dua Fiesta di ruang 
Nusa Dua 4 pada tanggal 5 November 2012.
 
Biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan CSR selama 3 (tiga) 
tahun terakhir berkisar Rp4.023.500.000 dengan rincian Rp3.019.200.000 per tanggal 31 Desember 
2012, Rp973.000.000 per tanggal 31 Desember 2011 dan Rp31.300.000 per tanggal 31 Desember 
2010.

6. Persaingan Usaha

Pameran dan Acara

Terdapat kompetisi yang signifikan untuk ruang pameran di pusat-pusat konvensi di Jakarta, sebagai 
pasar terbesar untuk segmen penyelenggaraan pameran dan acara Perseroan dan Entitas Anak. 
Permintaan untuk ruang pameran di Jakarta, dan Jakarta Pusat pada khususnya, telah meningkat 
beberapa tahun belakangan ini, sementara persedian ruang pada pusat-pusat konvensi relatif 
konstan. Meningkatnya kompetisi untuk ruang telah menyebabkan tarif sewa untuk ruang pameran 
mengalami peningkatan beberapa tahun belakangan ini, dan Perseroan dan Entitas Anak tidak selalu 
dapat membebankan peningkatan biaya ini kepada para peserta pameran di pameran-pamerannya, 
sehingga akan mengurangi marjin Perseroan dan Entitas Anak. Permintaan untuk ruang pameran juga 
meningkat di kota-kota di luar Jakarta. Sebagai contoh, di Surabaya, para penyelenggara pameran 
selain Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan ekspansi atas penawaran pameran mereka sejak 
pembukaan Gramedia Expo Surabaya, yang menyediakan suatu lokasi yang modern untuk pameran-
pameran. Selain itu, apabila para penyelenggara pameran internasional memperluas tawaran mereka 
di Indonesia untuk merespons perkembangan perekonomian Indonesia secara umum atau fokus 
secara spesifik oleh pemerintah Indonesia pada pengembangan kota-kota tertentu sebagai tujuan 
pameran, maka permintaan untuk ruang pameran dapat melebihi persediaan ruang pameran. Dengan 
meningkatnya permintaan untuk ruang pameran di seluruh Indonesia, biaya sewa Perseroan dan 
Entitas Anak dapat terus meningkat, secara khusus di kota-kota di mana Perseroan dan Entitas Anak 
tidak memiliki  ruang pameran atau pusat konvensinya sendiri.  

Selain itu, kurangnya ruang pameran yang luas di kota-kota besar di Indonesia juga telah membatasi 
kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menumbuhkan pameran-pamerannya, dan secara 
khusus, Indonesian International Motor Show yang selama ini terbatas pada ruang seluas 50.000 m2 
beberapa tahun belakangan ini dikarenakan kurangnya fasilitas yang memadai di Jakarta. Namun 
demikian, Perseroan dan Entitas Anak mengharapkan hambatan ini akan terjembatani dengan 
pembukaan pusat-pusat konvensi miliknya yang pada saat Prospektus ini diterbitkan sedang dibangun.

Pusat Konvensi

Pusat-pusat konvensi yang dimiliki dan dikelola oleh Perseroan menghadapi lingkungan persaingan 
yang berbeda-beda, berdasarkan lokasi mereka. Pusat konvensi milik Perseroan dan Entitas Anak yang 
terbesar pada saat Prospektus ini diterbitkan, BNDCC, merupakan pusat konvensi terbesar di Bali 
dan pusat konvensi besar yang paling baru di Bali (pusat-pusat konvensi terbesar kedua dan ketiga di 
Bali masing-masing dibangun pada tahun 1989 dan 1991).  Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan 
bahwa BNDCC, memiliki posisi yang baik untuk menangkap sebagian besar pasar konvensi di Bali. 
Dan selama tahun 2011, BNDCC telah menjadi tuan rumah bagi beberapa-beberapa konvensi-konvensi 
bergengsi yang diadakan di Bali. Perkembangan industri MICE di Bali membuka peluang bagi pelaku 
industri lain untuk juga membangun pusat konvensi di lokasi tersebut dan dipandang dapat memberikan 
tekanan dalam hal persaingan usaha yang berdampak langsung pada tingkat utilisasi dan strategi 
harga, meskipun Perseroan dan Entitas Anak mengharapkan permintaan yang besar akan mengatasi 
tekanan ini.
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Di Jakarta, Perseroan dan Entitas Anak mengharapkan Indonesia International Convention Center 
miliknya, yang tahap pertamanya diharapkan akan mulai beroperasi pada bulan Juni 2014, akan 
menjadi pusat konvensi terbesar di Jakarta dan Indonesia. Dengan luas lantai kurang lebih 100.000 
m2, tahap pertama Indonesia International Convention Center akan menjadi hampir dua kali lebih luas 
dari pesaing terdekatnya. Selain Indonesia International Convention Center, sejumlah pusat konvensi 
lainnya diperkirakan akan mulai beroperasi di Jakarta dalam waktu dekat, yang akan menimbulkan 
persaingan. Namun demikian, Perseroan dan Entitas Anak memperkirakan bahwa ukuran Indonesia 
International Convention Center akan menempatkannya untuk menangkap potensi pertumbuhan di 
pasar pameran dan konvensi Jakarta, secara khusus untuk konvensi-konvensi berskala besar, dan 
bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan bersaing dengan fasilitas-fasilitas lainnya di Asia Tenggara 
untuk pameran dan konvensi tingkat internasional. 

Lingkungan persaingan di tempat lain di Indonesia sangat bergantung pada kondisi lokal. Faktor-
faktor persaingan di masing-masing tempat tersebut termasuk antara lain tarif sewa, kualitas fasilitas, 
kenyamanan lokasi, dan kualitas dan lingkup perlengkapan lainnya. Persaingan pada tingkat lokasi 
bergantung pada stabilitas kondisi politik, sosial dan ekonomi, persepsi pasar, akses ke lokasi dan 
tingkat pentingnya lokasi secara komersil (seperti apakah lokasi merupakan pusat bisnis setempat atau 
pemerintah daerah), kebudayaan setempat, keberhasilan lokasi dalam mempromosikan dirinya sebagai 
tujuan MICE serta faktor-faktor makro lainnya.

7. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan dan Entitas Anak berusaha memperoleh merek-merek dagang dan hak-hak cipta untuk 
melindungi hak kepemilikannya dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di setiap saat yang 
memungkinkan dan dapat dilakukan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak 
telah mendaftar kan di Indonesia merek-merek dagang untuk logo-logo, nama-nama pameran dan 
acara dan nama-nama merek tertentu serta alamat situs Perseroan dan Entitas Anak. 

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Entitas Anak memiliki hak atas kekayaan 
intelektual berupa merek sebagai berikut:

Hak Cipta

No.
Nomor dan 

Tanggal 
Permohonan

Judul Ciptaan Jenis 
Ciptaan

Tanggal 
Diumumkan dan 

Tempat
Jangka Waktu Keterangan

DP

1. C00200801567 / 29 
April 2008

PT DYANDRA 
PROMOSINDO

Seni 
Logo

31 Maret 2008, di 
Jakarta

50 tahun 
sejak tanggal 
diumumkan

-

DMT

2. 00201102963/ 26 
Juli 2011 JATIM FAIR SENI 

LOGO
8 Oktober 2010, di 

Surabaya

50 tahun 
sejak tanggal 
diumumkan

Selain DMT, HAKI tersebut 
juga dimiliki oleh PT 
Hardayawidya Graha

Merek

No.

Nomor & Tanggal 
Pendaftaran / 

Nomor Agenda & 
Tanggal Pemintaan 

Pendaftaran

Etiket
Kelas 

Barang 
/ Jasa

Warna Jangka 
Waktu Keterangan

DP

1. IDM000140084 / 10 
Oktober 2007

INDONESIA MOTOR 
SHOW 35

Merah, 
Putih, 
Hitam, 

Abu-Abu

10 tahun  
sejak tanggal 
6 Maret 2006

-

2. 557516 / 24 
Desember 2003

JAKARTA MOTORCYCLE  
SHOW 16

Hitam, 
Merah, 
Putih

10 tahun  
sejak tanggal 

3 Januari 2003

Sedang dalam proses 
perpanjangan



237

No.

Nomor & Tanggal 
Pendaftaran / 

Nomor Agenda & 
Tanggal Pemintaan 

Pendaftaran

Etiket
Kelas 

Barang 
/ Jasa

Warna Jangka 
Waktu Keterangan

3. IDM000140085 / 10 
Oktober 2007

INDONESIAN 
INTERNATIONAL MOTOR 

SHOW
35

Hijau, 
Merah, 
Hitam, 
Putih

10 tahun  
sejak tanggal 
6 Maret 2006

-

4. IDM000140086 / 10 
Oktober 2007

INDONESIAN 
INTERNATIONAL MOTOR 

SHOW
16

Hijau, 
Merah, 
Hitam, 
Putih

10 tahun  
sejak tanggal 
6 Maret 2006

-

5. IDM000190677 / 21 
Januari 2009 JOGJA FAIR 41

Kuning, 
Biru, 

Orange, 
Merah 
Muda, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 31 Juli 

2007

-

6. IDM000140087/10 
Oktober 2007

INDONESIA MOTOR 
SHOW 16

Merah, 
Putih, 
Hitam, 

Abu-Abu

10 tahun sejak 
tanggal 6 

Maret 2006

-

7. IDM000140088/10 
Oktober 2007

INDONESIA CELLULAR 
SHOW 16 Biru Muda 

dan Hijau

10 tahun sejak 
tanggal 6 

Maret 2006

-

8. IDM000169007/15 
Juli 2008

PAMERAN INDUSTRI 
PERS INDONESIA 35

Biru 
Muda, 

Biru Tua

10 tahun 
sejak tanggal 
4 Desember 

2006

-

9. IDM000140089/10 
Oktober 2007

PAMERAN INDUSTRI 
PERS INDONESIA 16

Biru 
Muda, 

Biru Tua

10 tahun sejak 
tanggal 6 

Maret 2006

-

10. IDM000169006/15 
Juli 2008

INDONESIA CELLULAR 
SHOW 35 Biru Muda 

dan Hijau

10 tahun 
sejak tanggal 
4 Desember 

2006

-

11. IDM000016832/ 22 
September 2004 FOCUS 35

Hitam, 
Kuning, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 3 

Januari 2003

Sedang dalam proses 
perpanjangan

12. IDM000280474/ 19 
Nopember 2010

JOGJA COMPUTER 
EXPO (JCE)

NCL9 
35

Merah, 
Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 20 

Januari 2009

-

13. IDM000269892/ 21 
September 2010

SURABAYA COMPUTER 
EXPO (SCE)

NCL9 
16

Merah, 
Hitam, 
Putih, 

Abu-Abu

10 tahun sejak 
tanggal 20 

Januari 2009

-

14. IDM000269891/ 21 
September 2010 JOGJA COMPUTER 

EXPO (JCE)
NCL9 

16

Merah, 
Hitam, 

putih, abu-
abu

10 tahun sejak 
tanggal 20 

Januari 2009

-

15. IDM000250613/ 2 
Juni 2010

MAKASSAR COMPUTER 
EXPO (MCE)

NCL9 
35

Merah, 
Hitam, 

biru, putih

10 tahun sejak 
tanggal 13 

Agustus 2008

-

16. IDM000235624/ 10 
Februari 2010 MAKASSAR COMPUTER 

EXPO (MCE)
NCL9 

16

Merah, 
Hitam, 

Biru, Putih

10 tahun sejak 
tanggal 13 

Agustus 2008

-

17. IDM000224854/ 26 
Oktober 2009 DYANDRA + LOGO NCL9 

16

Merah, 
Kuning, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 8 April 

2008

-

18. IDM000224852/ 26 
Oktober 2009

DYANDRA WWW.
DYANDRA.COM

NCL9 
35

Merah, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 8 April 

2008

-

19. IDM000224850/  26 
Oktober 2009 DYANDRA + LOGO NCL9 

35

Merah, 
Kuning, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 8 April 

2008

-
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No.

Nomor & Tanggal 
Pendaftaran / 

Nomor Agenda & 
Tanggal Pemintaan 

Pendaftaran

Etiket
Kelas 

Barang 
/ Jasa

Warna Jangka 
Waktu Keterangan

20. IDM000190676/  21 
Januari 2009 JOGJA CELLULAR SHOW 41

Merah, 
Biru, 

Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 31 juli 

2007

-

21. IDM000134387/  12 
September 2007 NOVA GANZA 35

Biru, 
Kuning, 
Hijau, 
Merah, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 5 

Januari 2006

-

22. IDM000134073/ 29 
Agustus 2007 INDONESIA BOOK FAIR 16

Ungu, 
Merah, 

Biru, Putih

10 tahun sejak 
tanggal 5 

Januari 2006

-

23. IDM000134389/ 12 
September 2007 GAIKINDO AUTO EXPO 35

Biru, 
Merah, 
Hijau, 
Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 5 

Januari 2006

-

24. IDM000134388/ 12 
September 2007 INDONESIA BOOK FAIR 35

Ungu, 
Merah, 

Biru, Putih

10 tahun sejak 
tanggal 5 

Januari 2006

-

25. IDM000236810/ 15 
Februari 2010 NOVAFAIR NCL9 

16

Biru Tua, 
Merah, 
Jingga, 

Hijau, Biru 
Muda

10 tahun sejak 
tanggal 6 

Maret 2006

-

26. D00-2006000518 /
5 Januari 2006 NOVA GANZA 16

Biru, 
Kuning, 
Hijau, 
Merah, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 5 

Januari 2006

-

27. J002009001783 /
20 Januari 2009

SURABAYA COMPUTER 
EXPO (SCE) 35

Merah, 
Hitam, 
Putih, 

Abu-Abu

10 tahun sejak 
tanggal 20 

Januari 2009

-

28. IDM000352668 /
10 April 2012

FESTIVAL KOMPUTER 
INDONESIA 35

Merah, 
Kuning, 

Biru, 
Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 18 

Agustus 2009

-

29. IDM000317639/
19 Agustus 2011 SURABAYA MUSIC EXPO NCL9 

16
Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 11 
Maret 2010

-

30. IDM000317640/
19 Agustus 2011

BANDUNG COMPUTER 
EXPO (BCE)

NCL9 
16

Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 11 
Maret 2010

-

31. IDM000318062/
19 Agustus 2011 SURABAYA MUSIC EXPO NCL9 

35
Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 11 
Maret 2010

-

32. IDM000140090/
10 Oktober 2007

INTERNATIONAL 
FRANCHISE, LICENSE 

and BUSINESS 
CONCEPT EXPO & 

CONFERENCE

16

Biru 
Muda, 
Merah, 

Biru Tua, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 6 

Maret 2006

-

33. IDM000319740/
12 September 2011

BANDUNG COMPUTER 
EXPO (BCE)

NCL9 
35

Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 11 
Maret 2010

-

34. IDM000352666 / 10 
April 2012

FESTIVAL KOMPUTER 
INDONESIA 16

Merah, 
Kuning, 

Biru, 
Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 18 

Agustus 2009

-
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No.

Nomor & Tanggal 
Pendaftaran / 

Nomor Agenda & 
Tanggal Pemintaan 

Pendaftaran

Etiket
Kelas 

Barang 
/ Jasa

Warna Jangka 
Waktu Keterangan

35. IDM000352669 / 10 
April 2012

JAKARTA COMPUTER 
EXPO (JACEX) 16

Hitam, 
Merah, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 18 

Agustus 2009

-

36. IDM000352671 / 10 
April 2012

INDONESIA 
ELECTRONICS SHOW 16

Merah, 
Kuning, 
Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 18 

Agustus 2009

-

37. IDM000352673 / 10 
April 2012

MEGA BAZAAR 
COMPUTER 16

Merah, 
Kuning, 
Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 18 

Agustus 2009

-

38. IDM000352676 / 10 
April 2012

JAVE JAKARTA AUDIO 
VIDEO EXHIBITION 16

Biru, 
Merah, 
Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 18 

Agustus 2009

-

39. IDM000352672 /
10 April 2012

INDONESIA 
ELECTRONICS SHOW 35

Merah, 
Kuning, 
Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 18 

Agustus 2009

-

40. IDM000352674 /
10 April 2012

MEGA BAZAAR 
COMPUTER 35

Merah, 
Kuning, 
Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 18 

Agustus 2009

-

41. IDM000352670 /
10 April 2012

JAKARTA COMPUTER 
EXPO (JACEX) 35

Hitam, 
Merah, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 18 

Agustus 2009

-

42. 557514 /

24 Desember 2003
JAKARTA DREAM CARS 

SHOW 2002 35 Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 3 

Januari 2003

Sedang melakukan 
proses perpanjangan 

merek berdasarkan Surat 
No.1302051-054.TM 

tertanggal 18 Pebruari 2013 
yang dikeluarkan oleh Abdullah 

Loetfi and Co.

43. 
557515/ 24 Desember 

2003 JAKARTA DREAM CARS 
SHOW 2002 16 Hitam, 

Putih

10 tahun sejak 
tanggal 3 

Januari 2003

Sedang melakukan 
proses perpanjangan 

merek berdasarkan Surat 
No.1302051-054.TM 

tertanggal 18 Pebruari 2013 
yang dikeluarkan oleh Abdullah 

Loetfi and Co.

44. 557518/

24 Desember 2003
JAKARTA MOTOR SHOW 35

Hitam, 
Hijau, 

Kuning, 
Merah, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 3 

Januari 2003

Sedang melakukan 
proses perpanjangan 

merek berdasarkan Surat 
No.1302051-054.TM 

tertanggal 18 Pebruari 2013 
yang dikeluarkan oleh Abdullah 

Loetfi and Co.

45. 557519/ 24 Desember 
2003 JAKARTA MOTOR SHOW 16

Hitam, 
Hijau, 

Kuning, 
Merah, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 3 

Januari 2003

Sedang melakukan 
proses perpanjangan 

merek berdasarkan Surat 
No.1302051-054.TM 

tertanggal 18 Pebruari 2013 
yang dikeluarkan oleh Abdullah 

Loetfi and Co.

46. D002010043024 / 29 
Nopember 2010 POS’10 16

Hijau, 
Putih, 
Kuning

Masih dalam 
proses 

permintaan 
pendaftaran 

merek

-

47. D002010043025 / 29 
Nopember 2010 POS’10 35

Hijau, 
Putih, 
Kuning

Masih dalam 
proses 

permintaan 
pendaftaran 

merek

-
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No.

Nomor & Tanggal 
Pendaftaran / 

Nomor Agenda & 
Tanggal Pemintaan 

Pendaftaran

Etiket
Kelas 

Barang 
/ Jasa

Warna Jangka 
Waktu Keterangan

48. D002011028592/ 19 
Juli 2011

Pameran Komputer 
Purwokerto 2011 16 Jingga, 

Kuning

Masih dalam 
proses 

permintaan 
pendaftaran 

merek

-

49. J002011028588/ 19 
Juli 2011

Pameran Komputer 
Purwokerto 2011 35 Jingga, 

Kuning

Masih dalam 
proses 

permintaan 
pendaftaran 

merek

-

50. IDM000352675 / 10 
April 2012

JAVE Jakarta Audio Video 
Exhibition 35

Biru, 
Merah, 
Hitam, 
Putih

10 tahun sejak 
tanggal 18 

Agustus 2009 

-

51. D00.2011.031616 / 8 
Agustus 2011 JAKARTA GAME SHOW 16 Hitam, 

Putih

Masih dalam 
proses 

permintaan 
pendaftaran 

merek

-

52. J00.2011.031618 / 8 
Agustus 2011 JAKARTA GAME SHOW 35 Hitam, 

Putih

Masih dalam 
proses 

permintaan 
pendaftaran 

merek

-

53. IDM000351664/2 
April 2012

ICC (Indonesia 
International 

Communication Expo & 
Conference)

16

Hitam, 
Biru, 

Jingga, 
Putih

10 tahun 
sejak 

tanggal 23 
Desember 

2010

-

54. J00.2010.046886 / 23 
Desember 2010

ICC 2011 (Indonesia 
International 

Communication Expo & 
Conference)

35

Hitam, 
Biru, 

Jingga, 
Putih

Masih dalam 
proses 

permintaan 
pendaftaran 

merek

-

55. IDM000351575 / 2 
April 2012 INDIE CLOTHING EXPO 16 Hitam, 

Putih

10 tahun sejak 
tanggal 16 
Desember 

2010

-

56. IDM000356768/24 
Mei 2012 INDIE CLOTHING EXPO 35 Hitam, 

Putih

10 tahun sejak 
tanggal 16 
Desember 

2010

-

57. IDM000022698 / 3 
January 2003 FOCUS 16

Hitam, 
Kuning, 
Putih

Masih dalam 
proses 

permintaan 
pendaftaran 

merek

-

58. IDM000355010 / 4 
Mei 2012 DESIGN ID 16

Hijau, 
Jingga, 

Biru, 
Merah 
Muda

10 tahun 
sejak tanggal 

27 Januari 
2011

-

59. IDM000366713/ 6 
September 2012 DESIGN ID 35

Hijau, 
Jingga, 

Biru, 
Merah 
Muda

10 tahun 
sejak tanggal 

27 Januari 
2011

-

60. IDM000359072 / 29 
November 2012 POS ‘10 35

Hijau, 
Putih, 
Kuning

10 tahun 
sejak 29 

November 
2010

-
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No.

Nomor & Tanggal 
Pendaftaran / 

Nomor Agenda & 
Tanggal Pemintaan 

Pendaftaran

Etiket
Kelas 

Barang 
/ Jasa

Warna Jangka 
Waktu Keterangan

IBK

61. D002012032512/ 27 
Juli 2012 IDEACOMM 41

Hitam, 
putih, 
kuing

- -

62. D002012032513/ 27 
Juli 2012 IDEACOMM 35

Hitam, 
putih, 
kuing

- -

KCL
63. J002011026923/ 8 

Juli 2011 MADAM KWOK 43 Merah, 
Orange - -

64. J002012028643/ 14 
Juni 2012 COSA NOSTRA BISTRO 43 Hitam, 

putih - -

KDU

65. IDM000211031/ 21 
Juli 2009 RIDYATAMA 41

Kuning, 
Emas dan 

Hitam

10 tahun 
sejak 4 

Desember 
2007

VIS
66. D002012032515/ 27 

Juli 2012 VISICITA 41 Merah, 
abu-abu - -

67. D002012032514/ 27 
Juli 2012 VISICITA 35 Merah, 

abu-abu - -

DMT

68. J002811028760/ 20 
Juli 2011 JATIM FAIR 35

Hijau, 
ungu, biru, 

orange, 
merah

10 tahun 
sejak tanggal 
penerimaan

Selain DMT, HAKI tersebut 
juga dimiliki oleh PT 
Hardayawidya Graha

69. J002011029533/ 26 
Juli 2011 JATIM FAIR 41

Hijau, 
ungu, biru, 

orange, 
merah

10 tahun 
sejak tanggal 
penerimaan

Selain DMT, HAKI tersebut 
juga dimiliki oleh PT 
Hardayawidya Graha

70. J002011029532/ 26 
Juli 2011 JATIM FAIR 43

Hijau, 
ungu, biru, 

orange, 
merah

10 tahun 
sejak tanggal 
penerimaan

Selain DMT, HAKI tersebut 
juga dimiliki oleh PT 
Hardayawidya Graha

8. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengatur kepatuhan Perseroan terhadap Undang-
undang dan peraturan lingkungan. Perseroan menaruh perhatian yang mendalam terhadap hal-hal 
yang terkait dengan masalah lingkungan di sekitar lokasi dan pembangun dari tiap properti yang dimiliki 
suatu badan usaha. Usaha-usaha pelestarian lingkungan dan analisa mengenai dampak operasional 
perusahaan yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak diterjemahkan dalam pelaksanaan Upaya 
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Beberapa upaya-upaya yang dilaksanakan berkaitan dengan UKL dan UPL oleh Perseroan dan Entitas 
Anak dikategorikan berdasarkan jenis limbah dan upaya pemantauannya sebagai berikut:

No. Jenis Limbah Sumber Limbah Proses  Penanganan 
Limbah Upaya Pemantauan

1. Kualitas udara 
(debu) dan 
kebisingan

Generator Set Pemasangan peredam di 
ruang generator

Pengukuran kebisingan udara dengan 
menggunakan alat penguji 

2. Limbah padat Kegiatan opersional 
hotel

Pengambilan limbah oleh 
kontraktor luar

Pengamatan jumlah limbah setiap bulan

3. Limbah sisa 
makanan

Sisa makanan dari 
kegiatan hotel

Pengambilan limbah setiap 
hari oleh kontraktor luar

Pengamatan jumlah limbah setiap bulan
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4. Limbah air kotor Limbah air kotor dari 
kegiatan hotel

Dengan system pengolahan 
limbah (sewage treatment 
plant)

Pengoperasian dan pemeliharaan setiap 
hari, serta pengetesan hasil air olahan 
setiap bulan

Proyek-proyek Perseroan menghasilkan jenis limbah padat dan cair. Proses penanganan limbah 
tersebut dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan, sehingga hasil akhir dari pengolahan limbah 
tersebut dapat berupa Material maupun senyawa yang tidak membahayakan lingkungan. Semua limbah 
akhir yang tersisa masih dalam ambang batas yang ditoleransi oleh lembaga yang berwenang / Badan 
Pengawas Pengendalian Dampak Lingkungan.

Mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 17/
KPTS/M/2003 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan Bidang Pemukiman dan Prasarana 
Wilayah, kegiatan pembangunan dan pengembangan pemukiman yang dilakukan oleh Perseroan perlu 
dilengkapi dengan UKL dan UPL. Sehubungan hal tersebut, Perseroan dalam melakukan kegiatan 
usahanya untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan pemukiman, melalui Entitas Anak yang aktif 
telah melakukan pembangunan kawasan pemukiman dengan memperhatikan kelayakan dari aspek 
lingkungan hidup.

Unit kegiatan usaha proyek-proyek Perseroan dan Entitas Anak yang memiliki dokumen UKL/ UPL 
sebagai berikut:
1. GNK telah memperoleh Rekomendasi UKL/UPL No. 660.1/699/LH tanggal 26 September 2011, 

dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung untuk Hotel Amaris Bali. 
GNK telah melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan UKL/UPL atas hotel Amaris berdasarkan 
Tanda Terima oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Badung tertanggal 28 Januari 
2013;

2. GNK telah memperoleh Rekomendasi UKL/UPL No. 660.1/294/LH tanggal 29 April 2011, 
dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung untuk Hotel Santika Bali. 
GNK telah melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan UKL/UPL atas hotel Santika berdasarkan 
Tanda Terima oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Badung tertanggal 28 Januari 
2013;

3. GSU telah mendapat rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Hotel Amaris Bogor 
berdasarkan Surat Pemerintah Kota Bogor No. 660.1/390-PDPL tanggal 16 Juni 2010;

4. AA telah menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk 
pembangunan Hotel Amaris Pasar Minggu dan fasilitasnya berdasarkan Surat No. 139/UKL-
UPL/-1.774.151 tanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup 
Kota Administrasi Jakarta Selatan;

5. GMU telah memperoleh pengesahan Dokumen UKL/UPL berdasarkan Keputusan No. 
660/021-Konservasi tanggal 8 Januari 2009, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak 
Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Tangerang untuk Hotel Amaris Cengkareng;

6. GMU sedang dalam proses penyusunan dokumen UKL/UPL untuk Hotel Santika Cikarang 
berdasarkan Surat Keterangan No. 09/SK/12/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang diterbitkan oleh 
CV. Dinaya Hijau; dan

7. NDI telah mendapatkan rekomendasi UKL/UPL sebagaimana ternyata dari Rekomendasi UKL/
UPL No.660.1/334/LH, tanggal 15 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Badung untuk Bali Tourism Development Centre.

9. Prospek Usaha

Mengutip dari Laporan Industri Jones Lang LaSalle (September, 2012), jumlah total pameran yang 
diselenggarakan pada tahun 2009 dibanding tahun-tahun sebelumnya mulai membaik dan mengalami 
peningkatan  sekitar 18% dari tahun 2010 sampai tahun 2011. Jumlah pameran di Jakarta menunjukkan 
pertumbuhan CAGR yang positif sekitar 6% selama periode tahun 2006 sampai 2011, 4% lebih tinggi 
dari daerah lain di Indonesia selama periode yang sama.
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Kondisi tersebut terutama adalah untuk pameran-pameran internasional yang diselenggarakan di 
Indonesia  khususnya di Jakarta, selain juga adanya pameran yang bersifat nasional dan lokal yang 
diselenggarakan dibeberapa kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Makasar dan juga Medan. 
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Sumber: Jones Lang LaSalle – Procon, September 2012 

Berdasarkan Laporan Jones Lang LaSalle (September, 2012), hal tersebut ditunjang pula dengan 
kondisi perekonomian keseluruhan Indonesia yang terus bertumbuh. Indonesia telah mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi pada level 6% per tahun selama enam tahun terakhir, kecuali pada 2009, saat 
terjadi krisis ekonomi global dan ada tahun 2011, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,5%.

Dalam enam tahun terakhir, industri-industri yang banyak terlibat dalam penyelenggaraan pameran 
adalah sektor industri, terkait dengan industri bisnis manufaktur berat tertentu, seperti otomotif, 
agrobisnis, peralatan mesin dan mekanik, daya dan pembangkit, yang kemudian  diikuti oleh furnitur, 
kerajinan (craft), sektor perumahan dan interior. 
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Source: Jones Lang Lasalle – Procon, September 2012 
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Jakarta sebagai ibukota Indonesia perlahan meningkat statusnya sebagai salah satu destinasi pertemuan 
dan pameran terkemuka di wilayah Asia Pasifik. Untuk mendukung aktivitas-aktivitas ekonomi yang 
berkembang pesat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, maka diperlukan fasilitas-fasilitas 
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standar internasional yang berkualitas baik  untuk penyelenggaraan konvensi, pameran,  dan juga 
untuk penyelenggaraan acara-acara lain seperti pertemuan, seminar, pertunjukan musik dan berbagai 
penyelenggaraan acara lainnya.

Kegiatan-kegiatan pameran atau acara-acara lainnya tersebut dapat dilaksanakan di fasilitas-fasilitas 
yang berdiri sendiri sebagai pusat konvensi dan pameran atau fasilitas konvensi sebagai bagian dari hotel 
atau pusat-pusat perbelanjaan. Fasilitas-fasilitas yang berdiri sendiri umumnya lebih besar dan lebih 
baik dari yang lainnya, karena tempat-tempat tersebut pertama-tama dan terutama didirikan sebagai 
bisnis konvensi/MICE yang didirikan dengan standar internasional. Fasilitas-fasilitas yang berdiri sendiri 
umumnya menargetkan konvensi atau pameran yang besar dan juga acara-acara pertemuan sosial 
(social gathering) berskala lebih besar lainnya.

Dibandingkan dengan pasar MICE utama lainnya di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih dalam 
tahap awal sebagai tujuan utama MICE. Sejak tahun 2008, Pemerintah Indonesia meluncurkan 
kampanye Visit Indonesia yang pada intinya berusaha untuk meningkatkan intensitas dan kualitas 
penyelenggaraan acara MICE tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain seperti Surabaya, 
Bali, Medan dan Makasar.

Melihat kembali pada pertumbuhan fundamental positif industri MICE, baik tersedianya pusat konvensi 
ataupun dari penyelenggaraan pameran atau acara selama tiga tahun terakhir di Indonesia, pasar 
pameran diperkirakan akan terus menikmati pertumbuhan positif dalam permintaan terutama dari sektor 
industri, yang mencakup otomotif, makanan, kemasan, energi, minyak dan gas diikuti oleh furnitur dan 
kerajinan, rumah dan interior. 
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X.  INDUSTRI MICE DAN PERHOTELAN DI INDONESIA

A. Perkembangan ekonomi dalam negeri dan faktor pendukungnya

Beberapa indikator perekonomian dalam negeri Indonesia terus menunjukan perkembangan yang 
berkesinambungan dan bergerak ke arah yang positif. Diantara beberapa indikator positif atas 
perkembangan ekonomi nasional dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Basis populasi yang besar
Mengutip dari Laporan Industri Jones Lang LaSalle (September, 2012), Indonesia sebagai negara 
dengan jumlah penduduk terbesar keempat telah menjadi salah satu sumber daya terbesar untuk 
konsumsi pasar umum, didukung oleh pertumbuhan kelas menengah dan juga sebagian besar populasi 
berusia muda dan dinamis. Dengan tingkat pertumbuhan yang sehat yang terus berada di bawah 2%.
Sebagai negara yang masih muda, Indonesia sedang mengalami perubahan struktural dalam demografi. 
Lebih dari setengah penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta orang berusia di bawah 30 tahun, yang 
merupakan kondisi-kondisi ideal pendukung perkembangan angkatan kerja yang kuat dan produktif – 
saat ini pertumbuhannya sekitar  2,3 juta orang per tahun.

Populasi tersebut terus meningkat ke pusat-pusat kota seperti Jakarta dan Surabaya, dan pintu-pintu 
gerbang investasi utama di Indonesia, menawarkan persediaan baik tenaga kerja dan konsumen yang 
mudah didapatkan.

Pertumbuhan populasi per tahun di kota-kota besar Indonesia berkisar antara 1%-2%, sebagaimana 
disajikan dalam grafik berikut ini:
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Sumber: Jones Lang LaSalle – Procon, September 2012

Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Makasar, yang saat ini merupakan poros di Indonesia Timur. 
Program pemerintah untuk percepatan pertumbuhan di Indonesia Timur telah membantu mendorong 
ekonomi di wilayah tersebut.

2. Pertumbuhan kelas menengah

Euromonitor memperkirakan jumlah rumah tangga Indonesia dengan pendapatan tahunan USD 5.000 
sampai USD 15.000, ukuran kotor untuk pendapatan kelas menengah, mencakup lebih dari 58% dari 60 
juta lebih rumah tangga Indonesia di tahun 2020. Kelas mengengah yang berkembang dengan cepat ini 
merupakan salah satu dari faktor-faktor penting yang paling signifikan dalam mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang kuat, khususnya berkaitan dengan pasar konsumen.
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Di luar populasi kelas menengah, jumlah orang dengan kekayaan bersih berjumlah besar (High-Net-
Worth-Individual/HNWI) di Indonesia meningkat dengan progresif. Jumlah orang dengan kekayaan 
bersih berjumlah besar (dengan aset US$ 1 juta atau lebih) di Indonesia akan naik tiga kali lipat sekitar 
100.000 orang pada tahun 2015, peningkatan tercepat di Asia, karena dukungan pasar yang kuat dan 
apresiasi mata uang, dimana sebagian besar dari orang-orang ini bertempat tinggal di Jakarta Raya 
(Sumber: Jones Lang LaSalle, September, 2012).

Pertumbuhan kelas menengah juga akan membantu sektor jasa, dimana pertumbuhan mungkin 
terus melampaui ekonomi yang lebih luas, seperti meningkatnya jasa-jasa yang berkualitas tinggi dan 
disesuaikan yang dituntut oleh populasi yang lebih cerdas.

3. Tujuan investasi yang menarik

Berdasarkan Laporan Industri Jones Lang LaSalle (September, 2012), Indonesia telah menjadi salah 
satu negara tujuan di Asia Pasifik untuk mengembangkan industri pabrik dan eksplorasi sumber daya 
alam dan pabrik pemrosesan, karena poin-poin yang disebutkan di atas dan juga karena lokasinya yang 
strategis.

Secara keseluruhan, Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan investasi yang seimbang dengan 
konsumsi domestik yang merupakan penggerak pertumbuhan utama dalam beberapa tahun terakhir, 
sehingga menaikkan sektor produksi dan manufaktur, yang menciptakan lapangan kerja lebih banyak 
bagi populasi tenaga kerja yang terus meningkat.

Faktor-faktor utama yang mendukung peningkatan tersebut mencakup daya tahan Indonesia terhadap 
guncangan-guncangan ekonomi dari luar, dukungan kebijakan untuk mengatasi kerentanan finansial, 
sistem perbankan yang lebih sehat dan metrik finansial pemerintah yang lebih baik.

Upaya-upaya lain untuk mempromosikan negara tersebut sebagai tujuan investasi utama termasuk 
dibukanya sektor-sektor bisnis yang lebih banyak bagi para investor asing, berbagai insentif pajak untuk 
industri-industri padat karya dan sedang melakukan peninjauan atas peraturan kepemilikan properti 
oleh orang asing.

Dengan perkiraan secara umum yang stabil, Indonesia kini dilihat sebagai tempat yang aman untuk 
berinvestasi dan peningkatan tersebut membuka jalan bagi dana-dana yang lebih besar potensial yang 
secara khusus terfokus pada pasar-pasar dengan peringkat investasi yang baik. Kami memperkirakan 
investasi asing akan bertambah bukan hanya dalam bentuk kepemilikan obligasi dan saham, tetapi 
juga dalam aktiva tetap. Peningkatan juga diharapkan mendukung pertumbuhan di sektor korporasi. 
Mengingat bahwa banyak perusahaan yang mengembangkan bisnis mereka di negara ini, permintaan 
akan ruang komersial akan tetap kuat. Sektor industri juga akan mendapatkan keuntungan-keuntungan 
dari peningkatan tersebut mengingat para investor akan kembali ke pasar dan menjadi lebih percaya 
diri untuk mendirikan basis produksi mereka di Indonesia.

Kemudian berdasarkan data penanaman modal yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi 
Penanaman Modal) tahun 2011, arus investasi yang ditempatkan di beberapa kota besar di Indonesia 
mengalami pasang surut sebagai imbas atas iklim perekonomian dunia, namun demikian kepercayaan 
investor untuk membawa sumber daya modal ke dalam negeri masih cukup baik dengan trend positif 
yang terjadi selama beberapa tahun terakhir.
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Sumber : Jones Lang LaSalle – Procon, September 2012 
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Untuk penanaman modal langsung asing dan dalam negeri, Jakarta, yang merupakan ibukota, tetap 
merupakan yang terbesar di antara kota lain di Indonesia.

B. Perkembangan industri MICE di Indonesia

Berdasarkan Laporan Warta Ekspor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No. DJPEN/
MJL/002/07/2011, Juli 2011. Indonesia sebagai destinasi yang mulai diperhitungkan oleh pasar wisata 
MICE sebagai tujuan menarik. Sejumlah kegiatan besar dunia menjadi bukti kepercayaan masyarakat 
dunia untuk melakukan aktivitas MICE. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan yang 
semakin membaik, menarik banyak investor lokal maupun asing tertarik berinvestasi di Indonesia baik 
sebagai penyelenggara ataupun sebagai peserta. 

Meskipun beberapa negara di Eropa mengalami krisis ekonomi, namun hal itu justru merupakan peluang 
bagi Industri MICE Indonesia untuk menarik konsumen MICE khususnya dari negara Asia Timur dan 
Timur Tengah. 

Sektor MICE merupakan indikator kuat perkembangan ekonomi suatu bangsa, penyelenggaraan 
sebuah pameran internasional membutuhkan perangkat keras infrastruktur fisik, dan perangkat lunak 
SDM yang ahli dan mentalitas pelayanan kelas utama. Dukungan

infrastruktur dengan kualitas yang bagus menjadi hal yang sangat penting diantaranya akses udara, 
jalan atau rel kereta api, convention center dengan kualitas bagus, hotel antara bintang tiga hingga 
bintang lima, destinasi yang atraktif dan memiliki nilai tambah, pemasaran yang baik, dan Professional 
Conference Organizer (PCO) lokal yang ahli di bidangnya. 

Disisi lain perlunya agresifitas dari para penyedia jasa MICE di Indonesia untuk menarik pasar luar 
negeri. Dalam industri jasa ini kita tidak cukup hanya dengan pro-aktif merebut pasar MICE, tapi harus 
agresif dengan mengerahkan semua sumberdaya untuk melakukan lobi serta upaya memenangkan 
bidding internasional yang dilakukan pelaku bisnis pariwisata/ PCO bersama pemerintah. Industri MICE 
merupakan produk unggulan karena kegiatan itu menghasilkan devisa negara yang besar. 

Para wisatawan MICE pada umumnya mempunyai lama tinggal lebih panjang, karena mengikuti kegiatan 
pre and post tour dengan berbagai program seperti ladies and children program sehingga secara 
keseluruhan pengeluaran wisatawan tersebut lebih besar. Selain itu wisatawan MICE memiliki tingkat 
kekebalan yang relatif lebih tinggi terhadap berbagai isu ketidakjelasan di suatu Negara sehingga tidak 
mudah membatalkan kunjungannya. Selain itu pameran MICE memberikan manfaat langsung pada 
ekonomi masyarakat seperti akomodasi, usaha kuliner, cinderamata, panduan, hingga transportasi lokal 
sehingga sejalan dengan tiga strategi yang dijalankan pemerintah yakni pro-pengentasan kemiskinan, 
propenciptaan lapangan kerja, serta pro-pertumbuhan.
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Kebijakan Pemerintah dalam mendukung industri MICE

Mengutip Laporan Warta Ekspor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No. DJPEN/
MJL/002/07/2011, Juli 2011, Pemerintah telah menetapkan 10 kota utama dan 3 kota potensial tujuan 
MICE di Indonesia. 10 kota utama tersebut adalah Medan, Padang/ Bukit Tinggi, Batam, Jakarta, 
Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makasar dan Manado. Sedangkan tiga kota potensial adalah 
Palembang, Lombok dan Balikpapan. Akan tetapi pengembangan Industri MICE tidak hanya terbatas 
pada kota-kota tersebut melainkan semua kota di Indonsia. Peran Pemerintah daerah memang sangat 
penting dalam mengembangkan industri MICE. Dengan perkembangan yang agresif dalam bidang 
perhotelan dewasa ini, pada umumnya setiap ibukota provinsi di Indonesia mampu menyelenggarakan 
kegiatan MICE berskala nasional bahkan internasional.

MICE di Indonesia dalam persaingan dunia

Prospek MICE Indonesia di tahun mendatang akan semakin membaik. Tren industri MICE dunia 
tetap positif dengan kegiatan terbanyak dilakukan oleh bidang medis (ICCA, International Congress 
and Convention Association). Tren kegiatan MICE domestik juga menunjukkan perkembangan yang 
menggembirakan, tidak saja dilakukan oleh para pelaku bisnis, asosiasi dan dunia pendidikan, tapi juga 
dari pemerintah dan partai-partai politik, baik skala nasional dan internasional. Hal ini juga bisa dilihat 
semakin banyaknya permintaan dukungan dari berbagai pihak kepada Pemerintah, mulai dari kegiatan 
bidding, promosi, delegate boosting, kunjungan lokasi dan memperkaya program pada saat suatu acara 
MICE diselenggarakan.

Berbagai langkah strategis dalam pembangunan MICE di Indonesia antara lain dengan Pendekatan 
Co-Marketing dengan para pelaku industri. Pendekatan Komunitas, yaitu mendukung penyelenggaraan 
kegiatan yang dilakukan oleh berbagai komunitas. Memanfaatkan tokoh masyarakat/selebriti sebagai 
‘Ambassador’ untuk mempromosikan MICE dan pariwisata Indonesia. Akan tetapi dalam pengembangan 
industri MICE di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala diantaranya :
1. Masih rendahnya kesadaran destinasi akan pentingnya MICE dan perlunya dilakukan promosi 

MICE;
2. Kurangnya database MICE yang online dan komprehensif;
3. Masih terbatasnya kemudahan dan fasilitas pendukung kegiatan MICE khususnya aksesibilitas 

(penerbangan langsung), insentif bagi kegiatan MICE (barang pameran dan souvenir untuk peserta 
insentif tour masuk dalam kategori impor).

Menurut ICCA (International Congress and Convention Assocition) Amerika dan negara-negara Uni 
Eropa merupakan negara sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan paling banyak. Sedangkan 
Indonesia menduduki peringkat ke 39. Dilihat dari trend pertumbuhan selama 10 tahun, Jumlah 
pertemuan di Indonesia mengalami pertumbuhan cukup besar yaitu 10,57%. Dibanding dengan 
negara-negara maju, negara emerging market seperti China, Brazil dan UAE mengalami pertumbuhan 
yang signifikan. Di tingkat negara ASEAN, peringkat Indonesia masih dibawah Singapura, Malaysia dan 
Thailand. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian baik dari Pemerintah maupun pelaku usaha untuk 
terus meningkatkan daya tarik bagi para konsumen MICE internasional. Dari segi kota penyelenggaran 
pertemuan, Indonesia memiliki tiga kota utama yaitu Bali, Jakarta dan Bandung. Tentunya hal ini 
membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri MICE 
bukannya hanya di Jakarta atau di Bali, akan tetapi di kota-kota lainnya. Jumlah pertemuan pada tahun 
2010 lebih dari 50% bertempat di negara-negara Eropa. Sedangkan di Asia/ Timur Tengah mencapai 
19% dari total pertemuan yang diselenggarakan di dunia. (Warta Ekspor, Kementerian Perdagangan 
Republik Indonesia No. DJPEN/MJL/002/07/2011, Juli 2011)
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Jumlah Pertemuan di Kota-kota Dunia

 

Sumber: ICCA Statistics Report, sebagaimana disajikan dalam Warta Ekspor, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No. 
DJPEN/MJL/002/07/2011, Juli 2011.

Dibandingkan dengan pasar MICE utama lainnya di Asia Tenggara, Indonesia, untuk sebagian besar, 
masih dalam tahap awal menjadi tujuan MICE. Saat ini, Jakarta dan Bali adalah dua tujuan utama untuk 
pameran MICE internasional. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia meluncurkan kampanye, Visit 
Indonesia 2008, dalam upaya untuk memacu pariwisata dan perjalanan MICE ke kota-kota utama lain 
di Indonesia. 

 

JAKARTA 

Sumber: Perseroan

Berdasarkan Laporan Industri Jones Lang LaSalle (September, 2012), untuk menanggapi meningkatnya 
kompetisi di kawasan ini, pemerintah Indonesia sedang membangun infrastruktur MICE yang lebih baik 
di Indonesia dengan rencana yang terkini adalah pembangunan Alam Sutera International Exhibition 
and Convention Centre, yang dua kali lebih besar daripada penawaran ruang di Jakarta untuk MICE. 
Pemerintah juga mengambil inisiatif untuk menarik permintaan domestik diluar dua kota yang merupakan 
pintu gerbang, yaitu Jakarta dan Bali, dengan menjadi tuan rumah pertemuan pemerintah di-kota lapis 
kedua.

Namun, untuk lebih bersaing dengan Thailand, Malaysia dan Singapura, Indonesia pertama-tama harus 
membangun infrastruktur baru, selain lantai ruang konvensi tapi juga lebih banyak hotel, bandara dan 
jalan. 
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Melihat kembali pada pertumbuhan fundamental positif industri MICE, baik tempat dan komponen 
pameran, selama tiga tahun terakhir di Indonesia, pasar pameran Jakarta diperkirakan akan terus 
menikmati pertumbuhan positif dalam permintaan terutama dari sektor industri, yang mencakup otomotif, 
makanan kemasan, energi, minyak dan gas diikuti oleh furnitur dan kerajinan, rumah dan interior. 

Pertumbuhan positif ini bertepatan dengan penambahan penawaran ruang di Jakarta serta pembangunan 
yang direncanakan di Jabodetabek. 

Mengutip dati sumber yang sama, dari tahun 2006 sampai 2011, penawaran kumulatif pusat-pusat 
penyelenggaraan pamerandi Jakarta Raya sebagai tempat-tempat pameran dan konvensi mengalami 
sedikit peningkatan dari aula-aula seluas sekitar 89.000 m2 menjadi 100.000 m2. Hal ini menunjukkan 
tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 2%. Penawaran kumulatif total diperkirakan mencapai 
sekitar 175.000 m2 pada tahun 2013 dan 195.000 m2 pada tahun 2014 karena penambahan-
penambahan dari Pusat Pameran dan Kongres Internasional Jakarta (JIECC) di Alam Sutera dan 
Gedung Pameran Internasional Indonesia (Indonesia International Expo) di Bumi Serpong Damai. 
Grafik berikut menunjukkan total aula pameran dan konvensi.
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Sumber : Jones Lang LaSalle – Procon, September 2012

Okupansi pengunaan tempat konvensi dan pameran

Grafik, yang ditunjukkan di bawah, menunjukkan bahwa dari 10 tempat, JCC dan JIEX merupakan 
penyumbang utama untuk ruang pameran, yang mewakili 65% dari penawaran total (tidak termasuk 
pre-function, ruang luar gedung dan lounge).

 

Sumber : Jones Lang LaSalle – Procon, September 2012

Singkatan:
JCC   : Jakarta Convention Center
JIEX  : Jakarta International Expo
SMESCO : Small and Medium Enterprises and Corporation
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SICC  : Sentul International Convention Center
MEIS  : Mata Elang International Stadium
JITEC  : Jakarta International Event and Convention Center

Jumlah total pameran di Jakarta sedikit menurun dari tahun 2006 sampai tahun 2008 karena pertumbuhan 
ekonomi yang melambat selama periode tersebut. Meski demikian, jumlah pameran kembali membaik 
pada tahun 2009 dan meningkat sekitar 18% dari tahun 2010 sampai tahun 2011. Jumlah pameran di 
Jakarta menunjukkan pertumbuhan CAGR yang positif sekitar 6% selama periode tahun 2006 sampai 
2011, 4% lebih tinggi dari daerah lain di Indonesia selama periode yang sama. (Sumber: Jones Lang 
LaSalle, September 2012)
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Selama periode tahun 2006-2009, pameran internasional di Jakarta mengalami kecenderungan 
menurun yang terutama dipicu oleh krisis keuangan global pada tahun 2008. Meski demikian, pameran-
pameran internasional kembali membaik pada tahun 2010. Pameran nasional dan lokal tetap stabil 
masing-masing sekitar 50 dan 20 pameran per tahun, mengingat ekonomi keseluruhan Indonesia terus 
bertumbuh dan meningkatkan infrastruktur.
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Sumber : Jones Lang Lasalle – Procon, September 2012

Dengan pertumbuhan frekuensi penyelenggaraan pameran-pameran pameran, sebagaimana dijelaskan 
oleh grafik diatas, permintaan akan tempat pameran semakin berkembang. Dari data yang ada, tempat-
tempat yang tersedia untuk penyelenggaraan pameran hanya terdapat di kota-kota besar di Indonesia, 
dimana Jakarta telah memiliki beberapa tempat dengan skala internasional.
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Dalam kaitan dengan jumlah pameran pameran, JCC memegang porsi terbesar dengan 61% dari pasar 
Jakarta Raya, diikuti dengan JIEX sebesar 22%. Sejalan dengan ini, berdasarkan jumlah hari yang 
digunakan, JCC juga memegang posisi dominan di pasar Jabodetabek dengan 65% diikuti oleh JIEX 
dengan 30% (Sumber: Jones Lang LaSalle, September 2012).

JCC
61%

Others
7%

JIEX
22%

SMESCO
10%

JCC
65% Others

1%

JIEX
30%

SMESCO
4%

Tempat Parameter Okupansi berdasarkan 
Hari Pameran

Okupansi berdasarkan 
hari Pemanfaatan **

JCC*

Jumlah Hari Pameran di tiap tempat 80-185 130-280
Jumlah Hari Konvensi di tiap tempat 0-35 10-70
Perkiraan Okupansi Hall A, B dan Assembly 40-60% 70%-90%
Perkiraan Tingkat Okupansi di tiap tempat 30%-60% 50-90%

JIEX*
Jumlah Hari Pameran di tiap tempat 50-105 60-150
Perkiraan Tingkat Okupansi di Hall A-D 30% 40%-50%
Perkiraan Tingkat Okupansi di tiap tempat 16%-33% 20-50%

*    Untuk ruangan di atas 1.000 meter persegi
**  Okupansi pemanfaatan: hari pertunjukan plus hari persiapan dan pembongkaran (konvensi: 2 hari, pameran: 3 hari)  
Sumber : Jones Lang Lasalle – Procon, September 2012

Tempat lain yang berdiri sendiri, seperti balai kartini dan balai Sudirman, melayani terutama untuk acara 
pernikahan, seminar dan pameran-pameran peluncuran produk. 50% dari pameran yang diselenggarakan 
oleh smesco,  yang terdiri dari pameran, seminar dan konferensi, berasal dari departemen kooperasi 
dan usaha kecil dan menengah.

Jumlah rata-rata dari hari per pameran selama periode tahun 2006 – 2011 meningkat dari rata-rata 4 
hari menjadi rata-rata 4,5 hari, menunjukkan periode pameran yang lebih lama.

Jumlah Rata-Rata dari Hari per Acara
Jumlah Rata-rata dari Hari per Acara
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Tinjauan pasokan dan permintaan pasar gedung konvensi dan pameran di kota-kota besar di Indonesia 
menunjukkan kinerja yang positif, ditandai dengan frekuensi kegiatan pameran yang meningkat sejak 
tahun 2009. Hal ini juga ditandai dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2% (2006-
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2011). Analisis pasar juga menunjukkan adanya permintaan yang cukup tinggi di masa mendatang yaitu 
berasal dari kegiatan lain seperti konser. 

Dengan pertumbuhan kegiatan konvensi dan pameran yang baik dan pertumbuhan ekonomi domestik 
yang stabil disertai dukungan pemerintah dalam hal mempromosikan produk-produk domestik maka 
diharapkan dapat mendukung kinerja dari gedung pameran/konvensi di masa mendatang. Dalam hal 
persaingan di skala internasional, Indonesia akan bersaing dengan negara lain seperti Singapura yang 
saat ini telah menyediakan infrastruktur, teknologi dan sistem keamanan yang lebih baik, sehingga hal-
hal tersebut harus dicermati untuk tetap dapat mempertahankan pertumbuhan kegiatan pameran dan 
kinerja gedung konvesi dan pameran.

Permintaan jasa penyelenggara pameran 

Berdasarkan Laporan Industri Jones Lang LaSalle (September, 2012), para penyelenggara pameran 
menjadi salah satu faktor kunci untuk keberhasilan pameran dan konvensi karena mereka membantu 
dalam mendorong pemasukan potensial dari sebuah tempat. Selama periode dari tahun 2006 sampai 
2009, Debindomulti Adhiswati memegang pangsa pasar terbesar untuk pameran, berdasarkan jumlah 
hari pameran dan diikuti oleh DP, Mediatama Binakreasi, Rumah Promosi Indonesia, dan Jakarta 
International Expo. Di Indonesia, lima penyelenggara pameran terbaik memegang sekitar 50% dari 
total pangsa pasar. Dari tahun 2009 sampai 2011, pangsa pasar dipegang oleh masing-masing 
penyelenggara pameran ini, dan secara keseluruhan, memegang sekitar 40% dari total pangsa pasar. 
Pergeseran ini mungkin dapat dijelaskan dengan adanya peningkatan jumlah pameran dari tahun 2009 
sampai 2011.
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Berdasarkan jumlah pameran dalam tiga tahun terakhir, Kristamedia Pratama dan Pamerindo Buana 
Abadi memegang pangsa pasar terbesar.

Dalam kaitan dengan penggunaan ruang, Dyandra Promosindo, Jakarta International Expo, dan 
Mediatama Binakreasi menggunakan total ruang sekitar 11.000 meter persegi sampai 27.000 meter 
persegi, sementara DMD dan Rumah Promosi menggunakan total ruang berturut-turut sekitar 2.100 
meter persegi sampai 19.500 meter persegi dan 11.400 meter persegi.

Berdasarkan sumber yang disediakan oleh Indonesia Congress and Conference Association (INCCA), 
para penyelenggara pameran termuka untuk konvensi adalah Panorama Convex Indah, Pacto Convex, 
dan Royalindo Convention International. Pacto Convex menyelenggarakan pameran-pameran yang 
sebagian besar diselenggarakan di Bali, sementara baik Panorama Convex Indah dan Royalindo 
Convention International berkonsentrasi pada pameran-pameran konvensi yang diselenggarakan di 
Jakarta. Pameran-pameran konvensi dari Royalindo Convention International maupun Pacto Convex 
kebanyakan merupakan pameran-pameran internasional, sementara Panorama Convex Indah 
kebanyakan menyelenggarakan pameran-pameran domestik.

Dalam enam tahun terakhir, industri-industri yang banyak terlibat dalam penyelenggaraan pameran di 
Jakarta adalah sektor industri, diikuti oleh furnitur, kerajinan (craft), sektor perumahan dan interior. Sub-
sektor industri kebanyakan terkait dengan industri bisnis manufaktur berat tertentu, seperti otomotif, 
agro dan agrobisnis, peralatan mesin dan mekanik, daya dan pembangkit.
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C. Industri perhotelan kelas ekonomi dan menengah

Percepatan pertumbuhan populasi masyarakat kelas menengah dan bawah, baik di Indonesia maupun 
luar negeri, mendorong peningkatan permintaan industri perhotelan di Indonesia yang sebagian besar 
masih didominasi oleh permintaan sektor pariwisata dan korporasi untuk penyelenggaraan kegiatan 
MICE. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah kedatangan mancanegara ke beberapa 
kota besar seperti Jakarta dan Bali, sebagai tujuan utama untuk pariwisata dan MICE. (Sumber: Jones 
Lang LaSalle, September 2012)

Source: Badan Pusat Statistic, as presented in Jones Lang Lasalle’s report – Procon, September 2012 
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Dari sisi pasokan hotel kelas menengah dan ekonomi menanggapi secara positif pula akan permintaan 
di segmen ini. Khusus untuk di Jakarta saja, setidaknya hingga akhir 2013 mendatang, diprediksi akan 
ada 94 hotel kelas menengah dengan jumlah kamar tersedia sebanyak 18.075 unit kamar hotel kelas 
menengah serta 16 hotel dengan 1.726 unit kamar kelas ekonomi. Sedangkan di Bali, yang hingga saat 
ini masih dipandang sebagai tujuan utama pariwisata Indonesia, hingga akhir 2013 akan memiliki 100 
hotel dengan 14.401 unit kamar hotel kelas menengah serta 19 hotel dengan 2.652 unit kamar hotel 
kelas ekonomi. 
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Tingkat okupansi hotel kelas menengah dan ekonomi di kedua kota besar tersebut mewakili kondisi 
nasional industri perhotelan dimana permintaan akan kamar dan tingkat okupansi menunjukan tren 
yang positif dalam 
 

Source: Badan Pusat Statistik, as presented in Jones Lang Lasalle’s report – Procon, September 2012 

Source: Badan Pusat Statistik, as presented in Jones Lang Lasalle’s report – Procon, September 2012 

JUMLAH PERMINTAAN KAMAR DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL MID-TIER DI JAKARTA,

2007-2011
PERMINTAAN KAMAR DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL ECONOMY DI JAKARTA,

2007 DAN 2011

Sumber. Jones Lang La Sade Hotels, 2012

K
a

m
a

r 
P

e
r 

T
a

h
u

n
 (

D
a

la
m

 R
ib

u
a

n
)

K
a

m
a

r 
P

e
r 

T
a

h
u

n
 (

D
a

la
m

 R
ib

u
a

n
)

T
in

g
k
a
t 

H
u

n
ia

n
 K

a
m

a
r

T
in

g
k
a
t 

H
u

n
ia

n
 K

a
m

a
r

73%
80%

400

350

300

250

200

150

100

50

-

2010 2011

77%

82%
90%

80%

70%

60%

50%

30%

40%

20%

10%

0%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

76%

70%
73%

70%

6

5

4

3
3.7

4.0

3.8

4.0
4.3

131

290

355

170

5.8
5.8

5.1
5.3 5.4

2

1

2007

Pasokan Kamar Permintaan Kamar Tingkat Hunian Kamar

2008 2009 2010 2011
-

Pasokan Kamar Permintaan Kamar Tingkat Hunian Kamar
Sumber. STR Global, Jones Lang La Sade Hotels, 2012

350

300

250

200

150

100

50

0

PERMINTAAN DAN TINGKAT HUNIAN KAMAR HOTEL MID-TIER DI BALI, 2007-2011 PERMINTAAN DAN TINGKAT HUNIAN KAMAR HOTEL ECONOMY DI BALI, 2009-2011

Sumber. Jones Lang La Sade Hotels, 2012

K
a
m

a
r 

P
e
r 

T
a
h

u
n

 (
D

a
la

m
 R

ib
u

a
n

)

T
in

g
k

a
t 

H
u

n
ia

n
 K

a
m

a
r

T
in

g
k
a
t 

H
u

n
ia

n
 K

a
m

a
r

K
a

m
a

r 
P

e
r 

T
a

h
u

n
 (

D
a

la
m

 R
ib

u
a

n
)

90%

80%

70%

60%

50%

30%

40%

20%

10%

0%

80%

90%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

5,000

68%

77%
72%

76%76%4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2007 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Pasokan Kamar Permintaan Kamar Occupancy OccupancyRoom Night Available Room Night Demand

77%
79% 80%

2,002

2,932

2,248
2,390

2,936

3,311

2,664

3,490

2,899

3,804

117

151
162

204

236

296

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, permintaan kamar hotel di kota-kota besar di Indonesia 
didominasi oleh sektor korporasi, diikuti oleh segmen MICE dan permintaan dari segmen pariwisata. 
Perbaikan infrastruktur di kota besar, seperti perluasan bandara dan pengembangan moda transportasi 
umumakan meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju pusat kota. Didukung oleh pertumbuhan 
ekonomi, stabilitas politik dan keamanan serta peningkatan kedatangan pengunjung yang kuat, hotel 
mid-tier dan ekonomi di kota besar diantisipasi akan mengalami peningkatan permintaan serta average 
daily rate. Pasokan hotel baru diharapkan memiliki dampak minimal pada tingkat hunian hotel secara 
umum dimana pasar perhotelan telah lebih kuat walaupun dengan adanya penambahan hotel baru 
dalam beberapa tahun terakhir. 

Dari sudut pandang ekonomi, biaya pembangunan dan operasional hotel-hotel kelas menengah dan 
ekonomis memberikan ruang yang lebih besar bagi pemilik dan operator untuk dapat mengambil imbal 
hasil investasi sebagai kombinasi menguntungkan antara tingkat okupansi dan rata-rata tarif harian 
(avarage daily rates) yang dikenakan kepada konsumen.

Asumsi ini diperkuat dengan data revenue per availabe room (RevPar) dari hotel-hotel kelas menengah 
yang banyak beroperasi di Jakarta.  
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REVPAR HOTEL MID-TIER DI JAKARTA, 2007-2011
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Source: STR Global, 2012, as presented in Jones Lang Lasalle’s report  – Procon, September 2012

Sumber: Jones Lang Lasalle – Procon, September 2012

RevPAR selama lima tahun terakhir berkisar antara Rp. 302,000 sampai dengan Rp. 409,000 dengan 
CAGR sebesar 7.9%. Penurunan RevPAR tercatat pada tahun 2009 menyusul tingkat hunian menurun 
di tahun yang sama sementara dalam Dolar Amerika, RevPAR tumbuh akibat penguatan Rupiah. Pada 
tahun 2010 dan 2011, RevPAR dalam Rupiah dan Dolar Amerika yang membaik terutama disebabkan 
oleh meningkatnya ADR. Dalam Dolar Amerika, CAGR dari RevPAR tumbuh sebesar 8.9% akibat 
fluktuasi nilai tukar Rupiah.

D. Imbas positif pertumbuhan MICE bagi sektor perhotelan

Pertumbuhan industri MICE di tanah air juga membawa dampak positif bagi perkembangan usaha 
perhotelan, dimana penyelenggaraan pameran, konvensi serta eksibisi sering kali membutuhkan 
kehadiran jasa hospitality service sebagai sarana akomodasi para peserta yang mengikuti berbagai 
kegiatan tersebut. Namun demikian, profil segmen perhotelan yang paling tinggi menikmati dampak 
positif dari perkembangan dunia MICE adalah mid-tier hotel dengan target pasar sektor korporasi. 
(Sumber: Jones Lang LaSalle, September 2012)
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X.  EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan yang disajikan berdasarkan 
laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2012, 31 Desember 2011, 
2010 dan 2009. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2012 dan 31 
Desember 2011 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi & 
Handayani (a member of Grant Thornton International Ltd.) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
melalui laporannya tertanggal 30 November 2012 yang telah diterbitkan kembali dalam laporannya 
tertanggal 25 Januari 2013 dan 12 Februari 2013. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 
31 Desember 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian melalui laporannya tertanggal 22 September 2011. 

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian
30 September 31 Desember

2012 2011 2010 2009
Ekuitas

Modal Saham 299.096 299.096 1.400 1.400
Saldo Laba 70.124 33.754 13.470 8.361
Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan 

kepada PemilikEntitas Induk 369.220 332.850 14.870 9.761
Kepentingan nonpengendali 143.551 35.444 5.615 6.321

Total Ekuitas 512.771 368.294 20.485 16.082

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan 
kepemilikan saham Perseroan.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 September 2012 setelah 
memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini: 

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 September 2012

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Modal saham 
ditempatkan 
dan disetor 

penuh

Tambahan 
Modal 
Disetor

Saldo 
Laba

Kepentingan 
Nonpengendali

Jumlah 
Ekuitas

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi 
pada tanggal 30 September 2012

299.096 - 70.124 143.551 512.771

Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2012 
jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut :
- Penawaran Umum sejumlah 1.282.000.000 saham 

biasa atas nama yang merupakan saham baru 
Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per saham 
dengan Harga Penawaran Rp350 per saham setelah 
dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang 
ditanggung Perseroan

128.200 270.178   - - 398.378

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi 
per tanggal 30 September 2012 setelah Penawaran 
Umum kepada pemegang saham dilaksanakan

427.296 270.178 70.124 143.551 911.149
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XI.  PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 
(berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh 
Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan 
Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempatkedudukan 
di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat 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

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 
Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada 
Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana 
pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa 
dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk 
sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di 
Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 
perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan 
Saham di Bursa Efek, 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 Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan 
oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi 
penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% 
dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum; 

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing 
pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut 
diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi 
kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, 
maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan 
berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang 
No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 
tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang 
Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen 
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan 
sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.
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Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak 
memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 
2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 
23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang 
menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, 
besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% 
dari penerimaan brutonya.

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 tarif 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.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang 
dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang 
lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari 
suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan 
Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, 
sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar 
Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non 
Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui 

kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang 
diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN 
yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra; 

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra 
tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
•  Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
•  Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
•  Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan 

Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
•  Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
•  Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor 

pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan 
sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 
tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik 
yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.
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Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, 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.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK 
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT 
PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM 
YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 
(2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan 
untuk tahun fiskal 2011, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2012 dengan 
demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan ketentuan 
pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan  dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 
43 tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2011 tentang 
Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan 
Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
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XII.  KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen 
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum 
berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh 
Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan 
menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian 
dividen interim 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, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas Kepada 
pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba 
bersih konsolidasi Perseroan sejak tahun buku 2013.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke 
waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan 
dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen 
sama sekali.

Pembayaran dividen yang dilakukan Perseroan adalah dalam bentuk kas.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain 
pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis 
di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan 

- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan 
oleh Direksi.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen 
atau keduanya di masa yang akan datang.

Penentuan jumlah dividen, jika ada, yang dibayarkan kepada Perseroan oleh Entitas Anak Perseroan 
akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari masing-masing perjanjian utang Entitas 
Anak

Dividen 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 yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan 
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama 
dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen 
kepada pemegang saham karena telah disetujui untuk dikesampingkan oleh pihak-pihak tersebut.
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XIII.  PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek Penawaran Umum Perseroan No. 153 tanggal 26 Desember 2012, sebagaimana diubah dengan 
Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 85 tanggal 30 Januari 2013 dan Akta Addendum 
II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 39 tanggal 6 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., 
Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), para Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara 
sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari 
portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan 
penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam 
Penawaran Umum ini yaitu sebesar 1.282.000.000  (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta) 
saham baru, sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan 
Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini 
menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan 
yang aka nada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan 
telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7, Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan 
dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi 
Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:  

No. Penjamin Emisi
Porsi Penjaminan

Jumlah Saham Rp Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:    
1 PT Mandiri Sekuritas 796.250.000 278.687.500.000 62,110%
2 PT OSK Nusadana Securities Indonesia 475.750.000 166.512.500.000 37,110%
Penjamin Emisi Efek:
1 PT Dhanawibawa Arthacemerlang 500.000 175.000.000 0,039%
2 PT Jasa Utama Capital 500.000 175.000.000 0,039%
3 PT Yulie Sekurindo Tbk 500.000 175.000.000 0,039%
4 PT Buana Capital 500.000 175.000.000 0,039%
5 PT Bumiputera Capital Indonesia 500.000 175.000.000 0,039%
6 PT Bahana Securities 500.000 175.000.000 0,039%
7 PT Minna Padi Investama Tbk 500.000 175.000.000 0,039%
8 PT Mega Capital Indonesia 500.000 175.000.000 0,039%
9 PT Indomitra Securities 500.000 175.000.000 0,039%
10 PT Danasakti Securities 500.000 175.000.000 0,039%
11 PT Waterfront Securities Indonesia 500.000 175.000.000 0,039%
12 PT Erdikha Elit Sekuritas 500.000 175.000.000 0,039%
13 PT Woori Korindo Securities Indonesia 500.000 175.000.000 0,039%
14 PT MNC Secuities 500.000 175.000.000 0,039%
15 PT HD Capital Tbk 500.000 175.000.000 0,039%
16 PT BNI Securities 500.000 175.000.000 0,039%
17 PT Evergreen Capital 500.000 175.000.000 0,039%
18 PT Danpac Securities 500.000 175.000.000 0,039%
19 PT Panin Sekuritas Tbk 500.000 175.000.000 0,039%
20 PT Panca Global Securities Tbk 500.000 175.000.000 0,039%
 Jumlah 1.282.000.000 448.700.000.000 100,000%
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PT Mandiri Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik 
langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan 
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp315 (tiga ratus lima belas Rupiah) 
sampai dengan Rp415 (empat ratus lima belas Rupiah) setiap saham. Penetapan Harga Penawaran 
sebesar Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) telah mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah 
dilakukan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di 
pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:
- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan 

keterangan mengenai industri MICE dan hospitality di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau 

maupun pada pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan 
di masa mendatang;

- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian 

untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di 

Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan 
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

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 Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.
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XIV.  LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah 
sebagai berikut: 

Akuntan Publik : KAP Gani Mulyadi & Handayani (a member firm of Grant Thornton)
     International Financial Center Lantai 15,
     Jl.Jend. Sudirman Kav. 22-23
     Jakarta Selatan 12920
   Telp. : +62-21 571 0703
   Faks. : +62-21 571 0704

   Akuntan Publik : Mulyadi
   No STTD : 167/BL/STTD-AP/2011
   Tanggal STTD : 22 Nopember 2011
   Asosiasi Profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
   No. Keanggotaan IAPI : 1779
   Standar Profesi : Standar Profesional Akuntan Publik 

Indonesia yang ditetapkan oleh IAPI
   Surat Penunjukan : No. 060/BYR/DIR/DMI/IX/2011 tanggal  

23 November 2011
Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum ini adalah 
melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan 
oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk 
merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan 
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. 
Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti 
yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan 
keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang 
digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta 
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum  : Makes & Partners
    Menara Batavia Lantai 7
    Jl. K.H. Mansyur Kav. 126
    Jakarta10220
    Telp  : +62-21 574 7181
    Faks : +62-21 574 7180

   No. STTD : 227/PM/STTD-KH/1998 atas nama Iwan      
Setiawan

   Tanggal STTD : 5 Oktober 1998
   Nama Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 

(HKHPM)
   No. Anggota Asosiasi : 93021
   Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar 

Modal, Lampiran Keputusan HKHPM 
No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal  
18 Februari 2005

   Surat Penunjukan : No. 0404/DMI/DB/VI/2012 tanggal 5 Juni 
2012.
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    Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran 
Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara 
independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode 
etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi 
hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan 
oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan 
Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari 
Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi 
dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang 
diberikan secara obyektif dan mandiri.

Penilai   : KJPP Susan Widjojo & Rekan
    Menara Batavia, Lantai 28
    Jalan KH Mas Mansyur Kav. 120
    Jakarta 10220
    Telp  : +62-21 5795 0505
    Faks : +62-21 5795 0555

   No. STTD : 07/BL/STTD-P/A/2006  atas nama Susan 
Widjojo

   Tanggal STTD : 5 Oktober 2006
   Nama Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia 

(MAPPI)
   No. Izin Penilai : P-1.09.00198
   Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan 

Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)
   Anggota Asosiasi : [MAPPI] No. 95-S-00610
   Surat Penunjukan : No. 065/BYL/DIR/DMI/IX/2012 tanggal  

28 September 2012
    Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran 

Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal 
yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada aset tetap 
Perseroan serta melakukan penilaian atas nilai pasar aset tetap milik 
atau dikuasai Perseroan per tanggal 30 September 2012. Dalam 
melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, 
Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-
2007) dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4

Notaris  : Yulia, S.H.
    Multivision Tower Lantai 3 Suite 05
    Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B
    Jakarta Selatan 12980
    Telp. : +62-21 293 80800
    Faks. : +62-21 293 80801

   No. STTD : 266/PM/STTD-N/2000 atas nama Yulia, 
S.H.

   Tanggal STTD : Tanggal 16 Oktober 2000
   No. Asosiasi : 052/Pengda/Suket/V/2009 (Anggota Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia).
   Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode 
Etik Ikatan Notaris Indonesia.

   Surat Penunjukan : No. 063/LO/DIR/DMI/IX/2011 tanggal  
10 November 2011 
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    Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam 
rangka Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta-akta 
sehubungan dengan Penawaran Umum ini, antara lain Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Biro Administrasi Efek : Raya Saham Registra
    Gedung Plaza Sentral Lantai 2 
    Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 
    Jakarta12930 

Telp. : +62-21 2525666 
    Faks. : +62-21 2525028

   No. Ijin Usaha : Kep-79/PM/1991 tertanggal 18 September 
1991

   Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia 
(ABI)

   Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam-LK
   Surat Penunjukan : No. 061/BYL/DIR/DMI/VI/2012 tanggal  

21 Juni 2012

    Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka 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 dan Pembelian 
Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana 
disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat 
persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan 
untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi 
pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang 
tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-
sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang 
tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal 
terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, 
BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan 
yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir 
Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga 
bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila 
diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini 
menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsungdengan 
Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



Halaman ini sengaja dikosongkan
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XV.  PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



Halaman ini sengaja dikosongkan
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XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN 
KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



Halaman ini sengaja dikosongkan
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XVII.  LAPORAN PENILAI

Halaman ini sengaja dikosongkan



Halaman ini sengaja dikosongkan
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XVIII.  ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran 
Dasar Perseroan yang terakhir yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta No. 110/2012.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
   Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama “PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL TBK. ”(selanjutnya cukup 
disingkat dengan ”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat. 

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar 
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari 
Dewan Komisaris  Perseroan.

JANGKA WAKTU
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, yang telah mendapat status sebagai badan 
hukum sejak tanggal 23 Agustus 2007) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor W709285 HT.01.01TH.2007. 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang : 
 a. Jasa; 
 b. Pembangunan; 
 c. Perdagangan; 
 d. Perindustrian; 
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan 

usaha sebagai berikut : 
 I. Kegiatan usaha utama: 

 a. Menjalankan usaha dibidang Jasa, antara lain: 
1. Penerbitan Media, baik dimedia cetak, media elektronik, media luar ruang dan media 

lainnya; 
2. Menjalankan usahausaha dalam bidang jasa promosi meliputi memberikan jasajasa 

kepada pihakpihak yang hendak mengadakan seminar, rapat atau pameran (eksibisi), 
Konser, Konvensi, brand activation, baik berupa konstruksi bangunan pameran, 
tempattempat, ruanganruangan, sound system, termasuk desain interior pertunjukan 
atau display, pekerjaan pekerjaan seni; 

3. Sarana Penunjang perusahaan Konstruksi, melakukan penyewaan peralatan, 
kendaraan, barangbarang dan perangkat penunjang lainnya yang berkaitan dengan 
lingkup usaha konstruksi serta kegiatan usaha terkait; 

4. Pengelolaan dan Penyewaan Gedung, Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi dan 
Kawasan Berikat, Pengelolaan Parkir dan Keamanan (Satpam) serta bidang terkait.

5. Menjalankan usahausaha dalam bidang Pengelolaan Perhotelan dan fasilitasfasilitas 
yang ada di dalamnya. 

6. Menjalankan usahausaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang 
hukum dan pajak; 

7. Menjalankan usahausaha dibidang rumah produksi baik iklan, film layar lebar maupun 
serial TV. 

b. Menjalankan usaha dibidang pembangunan yang meliputi antara lain : 
1. Pemborongan pada umumnya (General Contractor), yaitu pembangunan Gedung 

Hotel, Gedung Konvensi/Exhibition, Gedung Perkantoran dan Apartemen, 
Kondominium, Gedung Pertemuan, dan lainlain; 
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2. Pembangunan Konstruksi dan Renovasi Gedung Lapangan, Jembatan, Jalan, 
Pertamanan, Bendungan, Pengairan (Irigasi), Landasan Udara, pemasangan 
instalasi mesin (Mekanika, Listrik (Elektronika), Gas, Air Minum dan Perangkat 
Telekomunikasi); dan 

3. Menjalankan dan mengusahakan perbaikanperbaikan dan/atau perawatan dari 
gedunggedung serta pemeliharaannya (maintenance), pertamanan dan pembuatan 
dekorasi; 

4. Konsultasi bidang perencaanaan dan pengawasan pembangunan serta kegiatan 
usaha yang terkait. 

c. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan, antara lain: 
1. Melakukan perdagangan Ekspor Impor, meliputi perdagangan impor dan ekspor, 

antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair untuk barangbarang hasil produksi 
sendiri dan hasil produksi perusahaan lain; 

2. Menjadi Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badanbadan perusahaan, 
bertindak sebagai Distributor, Agent dan sebagai perwakilan; 

3. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, serta 
perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan 
pembelian bangunanbangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, 
unitunit ruang apartemen, ruang kondominium, ruang kantor, ruang pertokoan; 

4. Mengusahakan dan menyediakan segala macam alatalat keperluan kantor dan 
makanan, minuman  (katering) pada umumnya. 
baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan 
(divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam 
perusahaan lain.

II.  Kegiatan usaha penunjang : 
a. Menjalankan usaha dibidang jasa rumah makan/restoran, Konsultasi Bidang Restoran 

dan makanan minuman serta kegiatan penunjangnya, jasa boga. 
b. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan makanan dan minuman (botol,kaleng) 

termasuk roti, kue, snack,bumbubumbu makanan serta kegiatan usaha terkait. 
c. Menjalankan usaha dibidang Industri Bahan Makanan dan Minuman serta kegiatan usaha 

terkait; 
 baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) 

modal sehubungan dengan kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam perusahaan lain. 

   MODAL
   Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000, (satu trilyun Rupiah) terbagi atas 
10.000.000.000  (sepuluh milyar) saham, masingmasing saham bernilai nominal sebesar Rp100, 
(seratus Rupiah). 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetorsebesar 29,91% (dua puluh sembilan 
koma sembilan puluh satu persen) atau sejumlah 2.990.964.279 (dua milyar sembilan ratus 
sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham 
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp299.096.427.900, (dua ratus sembilan puluh sembilan 
milyar sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) oleh 
parapemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham 
yang disebutkan pada  akhir akta. 

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluanmodal 
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, UndangUndang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu 
tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan peraturan perundangundangan yang berlaku di 
Republik  Indonesia termasuk peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan Bursa 
Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah 
harga  nominal. 
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4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak 
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud –wajib diumumkan kepada publik pada 

saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (”Bapepam dan LK”) dan tidak dijaminkan 
dengan cara apapun;

c. memperoleh persetujuan RUPS;
d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham 

perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai 
pasar wajar; dan

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, 
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau 
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir 
yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar 
tanpa pengecualian. 

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan: 
a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan  
b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang  

dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk 
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi 
persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, 
maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham 
pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan 
peraturan perundangundangan 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 masingmasing 
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; HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan 
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait; 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 
perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundangundangan 
di  bidang Pasar Modal di Republik Indonesia;  
HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan 
dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS 
tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan 
hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan 
uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada 
pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih 
besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham 
yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa 
saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang 
saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masingmasing seimbang 
dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan 
perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila setelah alokasi tersebut 
masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak 
yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak 
lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui 
pengeluaran saham tersebut dengan  mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan  
perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik  Indonesia; Ketentuan dalam Pasal 4 
ayat (3) di atas  secara mutatismutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi 
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konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, dengan mengindahkan 
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik 
Indonesia.

7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi 
konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk 
mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada 
saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, dengan mengindahkan ketentuan 
dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik 
Indonesia; Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi 
konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham 
yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan 
ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya 
tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan 
peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.—

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini secara mutatismutandis juga 
berlaku dalam  hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.

9. 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. 

10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang 
diterbitkan mempunyai hakhak 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.

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang 
dari 25 %(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan  sepanjang : 
a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 
b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh 

lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (11) huruf b Pasal ini; 

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c Pasal ini 
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, 
sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) 
UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (11) huruf c Pasal 
ini tidak terpenuhi; 

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf a Pasal ini termasuk juga 
persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf 
d Pasal ini.

12. 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 hakhak 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. 

13. 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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SAHAM
Pasal 5

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

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. 
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai denqan peraturan perundangundangan 

di bidang Pasar Modal. 
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik  satu saham, 

setiap satu saham memberikan satu hak suara. Apabila saham karena sebab apapun menjadi 
milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersamasama 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. 

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

6. 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. 

7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. 
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. 
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang 

dimiliki oleh seorang pemegang saham. 
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangkurangnya :

a. nama dan alamat pemegang saham; 
b. nomor surat saham; 
c. nilai nominal saham; 
d. tanggal pengeluaran surat saham; 

11. Pada surat kolektif saham sekurangkurangnya harus dicantumkan : 
a. nama dan alamat pemegang saham; 
b. nomor surat kolektif saham; 
c. nomor surat saham dan jumlah saham; 
d. nilai nominal saham; 
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; 

12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan 
perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur 
Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, 
atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang 
bersangkutan. 

13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi 
tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang 
ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi 
bersamasama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan 
Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan  untuk saham yang termasuk dalam Penitipan 
Kolektif sekurangkurangnya harus mencantumkan : 
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang 

melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; 
b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; 
c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; 
d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; 
e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah 

sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; 
f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis. 

15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada 
semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangundangan. 
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16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan 
perundangundangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia. 

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

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : 
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; 

dan 
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. 

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat 
saham. 

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : 
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas 

hilangnya surat saham tersebut; 
c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang 

dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan 
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di 

mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum 
pengeluaran pengganti surat saham. 

4.  Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, berlaku pula bagi 
surat kolektif saham; Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan 
hilang tersebut, tidak berlaku lagi  terhadap Perseroan. 

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh 
pemegang saham yang berkepentingan. 

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik 
Indonesia berlaku peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek 
di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek 
dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik 
Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan. 

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal ini mutatismutandis 
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. 

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dicatat dalam buku 
Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan 
pemegang rekening Efek pada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian. 

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening 
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan 
Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau 
Perusahaan Efek tersebut.

3.  Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio 
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif 
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham 
tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan 
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. 

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar 
Pemegang Saham. 
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5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak 
Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk 
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.Permohonan 
mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian diajukan 
secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. 

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib 
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam 
rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang 
sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham 
tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat 
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik 
yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benarbenar hilang 
atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut 
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan 
perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau 
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening 
Efek tersebut. 

11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang 
namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank 
Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. 

12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek 
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masingmasing pemegang rekening kepada 
Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS  
dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka 
penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan. 

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang 
termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio 
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif 
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian 
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 
(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. 

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hakhak lain sehubungan dengan 
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dan 
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau 
hakhak 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. 

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hakhak 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. 

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham 
bonus, atau hakhak 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 masingmasing 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 selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan 
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hakhak lainnya 
tersebut.
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PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan  suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam 
Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama 
pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan 
memperhatikan peraturan perundangundangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana 
saham Perseroan dicatat. 

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh 
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan 
dokumen lainlain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa 
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. 

3. Akta pemindahan hak atau dokumen lainlain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 harus 
berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau 
aslinya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas 
saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundangundangan 
di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia 
di mana saham Perseroan dicatat. 

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan 
pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. 

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran 
Dasar telah dipenuhi.  

6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada 
surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan;  Catatan itu harus ditandatangani oleh 
Direksi atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. 

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat 
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila 
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu  persyaratan dalam 
pemindahan saham tidak terpenuhi. 

8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib 
mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, 
dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan 
memperhatikan peraturan perundangundangan di Indonesia.

9. Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum 
tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang 
berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham 
atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, 
dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang 
disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; Pendaftaran 
hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa 
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundangundangan di bidang 
Pasar Modal di Indonesia. 

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk 
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku 
pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari pasal ini. 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 9

1. RUPS terdiri atas : 
a. RUPS Tahunan; 
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. 

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar 
Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. 
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3. Dalam RUPS Tahunan : 
a. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk 

mendapat pengesahan RUPS;
b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk 

mendapatkan persetujuan RUPS; 
c. Direksi mengajukan usul penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang baru selesai 

dan laba yang belum dibagi dari tahuntahun buku yang lalu untuk mendapat persetujuan rapat;
d. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan Kantor akuntan publik yang terdaftar di 

Bapepam dan LK; 
e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris 

Perseroan; 
f. Direksi dapat mengajukan halhal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar. 
4. 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. 

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

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan 
dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan 
Anggaran Dasar. 

7. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh 
Notaris; Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham 
dan pihak ketiga tentang   keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS. 

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
Pasal 10

1. RUPS dapat diadakan di : 
a. tempat kedudukan Perseroan; atau 
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau 
c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c diatas wajib dilakukan di wilayah Negara 
Republik Indonesia. 

2. Paling lambat14(empatbelas)hari sebelum diberikannya pemanggilan RUPS dengan tidak 
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk 
memberikan pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa akan 
diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurangkurangnya dalam 2 (dua) 
surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dan 1 (satu) yang 
lainnya terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. 

3. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal 
RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara 
memasang iklan sekurangkurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia,1(satu) 
di antaranya berperedaran luas dan 1 (satu) yang lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan 
sebagaimana ditentukan oleh Direksi. 

4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat, dengan 
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor 
Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan, kecuali 
diatur lain dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; 

5. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua 
dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai 
informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. 

6. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila: 
a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih 

pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah 
saham dengan hak suara yang sah; 
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b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya7 (tujuh) hari sebelum tanggal 
pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; 

c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan dengan usaha Perseroan. 
7. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun 

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota 
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. 

9. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak 
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir 
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 

10.  Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan 
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota 
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan 
Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka 
RUPS dipimpin oleh salah satu direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal direktur yang ditunjuk 
oleh Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan dlputuskan dalam 
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. 
Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh 
salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh para pemegang saham lainnya 
yang hadir dalam RUPS. 

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
Pasal 11

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

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1.a) tidak tercapai, dapat diadakan 
pemanggilan RUPS kedua. 

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

d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1.b) sah danberhak 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.

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud padaayat (l.d) tidak tercapai, Perseroan 
dapat memohon kepada Ketua Bapepam dan LK agar ditetapkan kuorum kehadiran, jumlah 
suara untuk pengambilan keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS untuk 
RUPSketiga. 

f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPSkedua telah dilangsungkan dan 
tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah 
ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. 

g. Penetapan Ketua Bapepam dan LK mengenai kuorum RUPSsebagaimana dimaksud pada 
ayat (l.f) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

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

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

2. 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 undangundang dan peraturan perundang 
undanganyang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) 
har ikerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. 

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

4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan 
 kepadanya pada waktu RUPS diadakan. 

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

6. 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. 

7. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani 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 halhal 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. 

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

9. 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 denganhak suara yang 
sah yang hadir dalam RUPS. 

10. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum 
dan  Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka 
waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui 
oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 
dalam RUPS; 

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub a di atas tidak tercapai, maka 
dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 
paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah 
dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara 
yang hadir dalam RUPS; dan 

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimanadimaksud dalamsub b di atas tidak tercapai, maka 
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil 
keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam 
dan LK. 

11. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan 
Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan 
dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, 
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, 
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui 
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh  saham dengan hak suara yang hadir 
dalam RUPS; 

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub a diatas tidak tercapai, maka 
dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah 
dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara 
yang hadir dalam RUPS; dan

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapai, maka 
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, 
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan 
LK. 
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12. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan 

keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen 
yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut 
(selanjutnya disingkat “Pemegang Saham Independen”); 

b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per 
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh 
Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, dan 
keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen 
yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen; 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS 
kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih 
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS;

d. Jikalau kuorum dalam rapat kedua tersebut  juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan 
Perseroan kuorum kehadiran, jumlahsuara untuk mengambil keputusan, pemanggilan 
danwaktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. 

13. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegangsaham selama pembicaraan atau pemungutan suara 
dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; 

dan 
b. halhal 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. 

14. 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. 

DIREKSI
Pasal 12

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

2. Anggota Direksi 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 memberhentikan mereka 
sewaktuwaktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa 
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. 

3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan 
berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi 
ketentuanketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 
(3) pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota 
Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang  merupakan sisa masa jabatan 
anggota Direksi lainnya yang masih menjabat. 

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambatlambatnya 
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu 
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar; 

6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka 
waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk 
mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. 
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7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis 
kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri 
anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah 
diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. 
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan 
lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan  
menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan 
persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah 
anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila 
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi 
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. 
Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga 
tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi. 

8. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal : 
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; 

atau 
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku; atau 
c. meninggal dunia; atau 
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau 
e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) pasal ini; atau 
f. masa jabatan telah berakhir. 

9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila 
mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan  
kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi 
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut: 
a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan 

sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris; 
b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang 

bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada 
Direksi; 

c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling 
lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; 

d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan 
Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; 

e. dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian 
sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut 
atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut; 

f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan 
diberi kesempatan untuk membela diri; 

g. dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud 
pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, 
maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib 
melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya. 

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 13

1. 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, akan tetapi 
dengan pembatasan bahwa untuk : 
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang 

Perseroan di Bank); 
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di 

luar negeri; 
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c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaanperusahaan, kecuali aset 
yang merupakan inventory Perseroan; 

d. menyewa dan/atau menyewakan harta berseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha 
Perseroan seharihari; 

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hakhak 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;

f. mengikat Perseron 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. 
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan 

ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan 
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara 
setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (12) di atas dan sesuai dengan peraturan 
perundangundangan di bidang Pasar Modal. 

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

b.  Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak 
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan 
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 

4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 
a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan inventory; atau 
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh 

persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik 
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT 
dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokokpokok Anggaran Dasar Perseroan 
Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. 

5. 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 
perundangundangan yang berlaku.

6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) 
Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal 
untuk mengajukan kepailitan Perseroan. 

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

RAPAT DIREKSI
Pasal 14

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : 
a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; 
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau 
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama 

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 
sah. 

2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas 
nama Direksi menurut ketentuan ayat 3 pasal 13 di atas; Apabila anggota Direksi tersebut tidak 
melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya 
batas waktu yang dijadualkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi 
lainnya. 

3. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan 
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari 
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sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. 
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama 

Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut 
tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan 
yang sah dan mengikat. 

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau 
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus dipimpin 
oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut. 

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya 
berdasarkan surat kuasa. 

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam 
rapat. 

9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak 
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling 
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam 
rapat. 

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan 
menentukan. 

11. a.  Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) 
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; 

b.  pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda 
tangan sedangkan pemungutan suara mengenai halhal lain dilakukan secara lisan, kecuali 
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang 
hadir; 

c.  Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap 
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 

12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk 
oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditanda tangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah 
seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk 
untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan 
kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai halhal yang 
dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat 
Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti 
yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusankeputusan 
yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tandatangan 
demikian tidak disyaratkan. 

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan 
ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi 
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani 
persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang 
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. 

DEWAN KOMISARIS
Pasal 15

1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari: 
a. seorang Komisaris Utama; 
b. seorang Komisaris atau lebih. 

 dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
2. 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 
sewaktuwaktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
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3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang 
diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan,dengan tidak 
mengurangi ketentuanketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. 

4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan 
berdasarkan ayat (3) pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai 
tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan 
sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat. 

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 
(enam puluh) hari  setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi 
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan dan Anggaran 
Dasar ini.

 Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa 
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. 

6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan 
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari 
sebelum tanggal pengunduran dirinya. 

7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri 
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) 
hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. 
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan 
lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan 
menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa 
memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan 
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri 
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris 
yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. 
Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap 
dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan 
yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris. 

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: 
a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; 

atau 
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) pasal ini; atau 
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan; atau 
d. meninggal dunia; atau 
e. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau 
f. masa jabatannya berakhir. 

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 16

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan 
dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak 
memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan 
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh 
Direksi. 

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang 
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. 

3. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota 
Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota 
Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara 
kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. 

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang 
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini 
berlaku pula baginya. 
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RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 17

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang 
Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi. 

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan 
dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya 
permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan 
permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut. 

3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara 
langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 
3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan 
dan tanggal Rapat. 

4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. 
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha 

Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih 
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan 
atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang 
ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat. 

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat 
hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan 
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan 
Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut. 

7. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh 
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya 
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang 
menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat. 

9. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam 
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil 
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang 
dikeluarkan dalam Rapat. 

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang 
akan menentukan. 

11. a.  Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak 
b.  mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan 

Komisaris lain yang diwakilinya. 
c.  Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa 

tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai halhal lain dilakukan dengan lisan 
kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari 
yang hadir. 

d.  Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap 
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 

12. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua 
rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan 
untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat 
oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. 

13. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani rnenurut ketentuan dalam 
ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris 
dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang 
bersangkutan. 

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan 
Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberi tahu secara tertulis 
mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan 
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan 
yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang 
diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. 
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RENCANA KERJA, TAHUN BUKUDAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 18

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran 
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku 
dimulai. 

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh 
satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa 
oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan. 

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional setelah mendapat pengesahan RUPS tahunan, 
selambatlambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 19

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan 
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi 
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. 

2. Dividen 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 ketentuanketentuan yang berlaku di Bursa 
Efek di Indonesia di mana sahamsaham 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 
perundangundangan di bidang Pasar Modal. 

3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan 
bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen). 

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup 
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan 
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama 
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. 
–

5. 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 
memperhatikanketentuan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 20

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan 
mencapai jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, 
dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup 
dengan cadangan lain. 

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan 
bagi keperluan Perseroan. 
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3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan 
jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya 
belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, 
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan 
perundanganundangan yang berlaku.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 21

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT, pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh 
RUPS sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. 

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
PASAL 22 

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 perundangundangan lainnya. 

 PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS 
BADAN HUKUM

Pasal 23

Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai 
dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan 
UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan lainnya. 

TEMPAT TINGGAL 
PASAL 24 

Untuk halhal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada 
alamatalamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan 
perundangundangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di 
mana sahamsaham Perseroan dicatatkan. 

PERATURAN PENUTUP
Pasal 25

Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku UndangUndang tentang Perseroan 
Terbatas dan peraturan perundangundangan lainnya.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam 
RUPS. Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas 
menerangkan bahwa modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil 
bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan: 
1. Tuan JAKOB OETAMA tersebut sejumlah 899.344.497 (delapan ratus sembilan puluh sembilan 

juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) saham dengan nilai 
nominal seluruhnya sebesar Rp89.934.449.700, (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus 
tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); 

2. Nyonya Insinyur RINA REINAHIDAYAH RADINAL MAKSUMtersebut sejumlah 449.667.274 (empat 
puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat) saham dengan 
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp44.966.727.400, (empat puluh empat milyar sembilan ratus 
enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);  

3. Tuan Insinyur DANNY BUDIHARTO,Master of Business Administration tersebut sejumlah 
449.667.274 (empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh 
empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp44.966.727.400,(empat puluh empat 
milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);   
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4. Tuan BUDI YANTO LUSLI tersebut sejumlah 216.811.551 (dua ratus enam belas juta delapan 
ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp21.681.155.100, (dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh 
lima ribu seratus rupiah); 

5. PT MONDIAL INVESTAMA INDONESIA tersebut sejumlah 225.104.964 (dua ratus dua puluh lima 
juta seratus empat ribu sembilan ratus enam puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya 
sebesar Rp22.510.496.400, (dua puluh dua milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan 
puluh enam ribu empat ratus rupiah); 

6. PT TELETRANSMEDIA sejumlah 382.775.891 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh 
puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp38.277.589.100, (tiga puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan 
puluh sembilan ribu seratus rupiah); 

7. PT GRAHA WITA SANTIKA sejumlah 116.152.375 (seratus enam –belas juta seratus lima puluh dua 
ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.615.237.500, 
(sebelas milyar enam ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

8. PT GRAHA UTAMA INVESTAMA sejumlah 251.440.453 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus 
empat puluh ribu empat ratus lima puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp25.144.045.300, (dua puluh lima milyar seratus empat puluh empat juta empat puluh lima ribu 
tiga ratus rupiah);   

sehingga seluruhnya berjumlah 2.990.964.279 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan 
ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya 
sebesar Rp299.096.427.900, (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta 
empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah); 

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau dengan hak substitusi baik bersamasama 
maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan atau diperlukan demi 
tercapainya dan/atau dalam rangka efektifnya  maupun pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di 
atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk hadir di hadapan Departemen atau Instansi pemerintah 
Indonesia, untuk  menyatakan kembali isi keputusan Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya 
dalam akta notaris, untuk memberi  pernyataan atau keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk 
menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya untuk melaksanakan segala tindakan yang 
diperlukan atau disarankan demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut di atas.
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XIX.  PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

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 yang dikeluarkan oleh 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan 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 KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/
Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 
1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran 
Umum.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan 
perdagangan yakni 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus)  
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 No. SP-0037/PE/KSEI/1212 tanggal 10 
Desember 2012 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 Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan 

didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham 
hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang 
rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima registrasi 
saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;

2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (‘SKPS’) kepada KSEI 
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-
saham dalam Penitipan Kolektif;

3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, 
pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk 
Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”);

4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada 
pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi 
Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di 
KSEI;

6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak 
memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya 
yang melekat pada saham;



296

7. 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;

8. 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;

9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada 
KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi 
Formulir Penarikan Efek;

10. 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;

11. 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. 

B. 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 para Penjamin Emisi atau Agen 
Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian 
saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin 
Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang 
bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran 
Dasar bagi badan hukum), bukti kepemilikan sub rekening efek atas nama pemesan serta melakukan 
pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan 
fotokopipaspor, 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.

Agen Penjualan, para 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.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 15, 18 dan 19 
Maret 2013. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. 
Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang 
ditawarkan maka para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada 
OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum dengan ketentuan Masa Penawaran Umum 
tersebut tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan 
penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 21 Maret 2013.
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8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dengan Harga Penawaran 
yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan, 
tanpa melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek selama Masa 
Penawaran sebesar 5% (lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

9. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata 
uang Rupiah serta dibayarkan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu 
FPPS diajukan.
  
Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek 
atas nama/milik Pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama 
pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung 
jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana 
pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham 
yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran diitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/ 
pemindahbukuan/ giro yang telah diterima (in good funds) pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek. 

Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung 
kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transferdari bank lain, pemesan harus 
melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan 
nomor FPPS/DPPS-nya.

Selanjutnya, semua setoran harus dimasukkan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman
Nomor Rekening: 102-0006001017

Atas nama: PT OSK Nusadana Sec Ind IPO DMI 

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan 
konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan 
penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima 
pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 
(lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan 
Pembelian Saham.  Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham 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. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti 
Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer 
Penjatahan dengan sistim kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat 
(pooling) sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek 
Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-691/
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PM/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal 
yang berlaku.

Adapun sistim porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi,dimana penjatahan 
pasti (fixed allotment) dibatasi hingga jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari 
jumlah Saham Yang Ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan dengan penjatahan 
terpusat (pooling).  

i  Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) 

Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang 
Ditawarkanyang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, 
Korporasi, Yayasan, Institusi bentuk lain, Individu, baik domestik maupun luar negeri maupun 
karyawan Perseroan melalui ESA.

Dalam hal penjatahan dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti (diluar 
penjatahan kepada para karyawan Perseroan), maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan 
apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 
a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan 

mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.
b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi 

Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau 
memiliki saham untuk mereka sendiri; dan

c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi 
Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham 
yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjamin Emisi Efek, kecuali melalui 
Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di 
Bursa.

ii  Penjatahan Terpusat (Pooling)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. 
Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer 
Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut :

a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi yang merupakan (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 ini, (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 dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang 
dipesan, maka: pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham 
yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan 
sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara 
proporsional kepada para pemesan (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 
20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai 
Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini, (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 Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada 
poin a diatas,terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka 
penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:
(i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan 

memenuhipersyaratan sebagai berikut:
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1. Para pemesan yang tidak dikecualikan 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 diundi. 
Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan 
perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEIdimana saham tersebut akan 
dicatatkan;

2. Apabila masih terdapat sisa 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.

(ii) Dalam hal tidak akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan secara 
proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam 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.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseron No. 153 tanggal 
26 Desember 2012, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek No. 85 tanggal 30 Januari 2013 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 
39 tanggal 6 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya 
disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK 
sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau 
menunda Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2 
tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, 
maka para Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan 
kelebihan uang pemesanan kepada Para Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 1 (satu) 
Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, dan setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab 
dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya 
sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh 
lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Oleh karenanya para Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Perseroandari 
segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut.

b. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening 
atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro 
atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada 
Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima 
pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

 Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya penjatahan 
akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroandan oleh karenanya Perseroan 
membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/
denda atas kelalaian Perseroan tersebut.

c. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi 
keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain 
menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, 
wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga per 
tahun rekening giro Rupiah yang berlaku di Bank Penerima (“Suku Bunga”) sampai dengan 
dilunasinya jumlah yang belum dibayar tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 
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(tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Pihak yang terlambat melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan karena 
kelalaian pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 harus dibebaskan dari segala 
tuntutan yang disebabkan oleh keterlambatan pengembalian uang pemesanan dan dibebaskan 
dari kewajiban membayar denda tersebut.

d. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan 
batalnya atau penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka 
pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian 
uang pemesanan) yang menjadi tanggung jawab para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau 
Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing atau Emiten (terhadap 
Pemesan Khusus), wajib diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja 
setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut atau penundaan 
Penawaran Umum.

e. Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk untuk Pemesan 
Khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan 
merupakan tanggung jawab Emiten, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Para 
Penjamin EmisiEfek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan 
saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan 
diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. 
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut  dapat diambil dengan 
menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain – Lain

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan 
pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. 

Sejalan dengan ketentuan dalam keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP:691/BL/2011 tanggal  
30 Desember 2011, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak terrtentu 
mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu 
formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan serta pihak-pihak 
terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan 
permintaan beli. Pihak-pihak terafililasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila 
terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara 
pengalokasian dilakukan secara proporsional.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Para Penjamin Emisi Efek atau 
pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan 
Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektusbahwa 
efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.    

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 
(lima) hari kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2.
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XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR 
PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek di Indonesia sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri Lantai 28

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190

Telepon : (021) 526 3445
Faksimili : (021) 526 3507

Website : www.mandirisekuritas.co.id

PT OSK Nusadana Securities Indonesia
Plaza CIMB Niaga, Lantai 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25

Jakarta 12920
Telepon  : (021) 2598 6888
Faksimili : (021) 2598 6777

Website : www.oskgroup.com

PENJAMIN EMISI EFEK 

PT Dhanawibawa Arthacemerlang
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I Lantai 15 Suite 1504

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12920

Telp. +6221 515 1678
Fax. +6221 515 1681

PT Jasa Utama Capital
Menara Thamrin Lt. 2 Suite 203

Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250

Telp. +6221 230 1860
Fax : +6221 230 1862

Website: www.jasautamacapital.com

PT Yulie Sekurindo Tbk
Plaza ABDA, Lt. 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190

Telp. +6221 5140 2181
Fax. +6221 5140 2182

Website: www.yuliesekurindo.com

PT Buana Capital
Gedung Bursa Efek Indonesia

Tower II Lantai 26
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190
Telp. +6221 515 0203
Fax. +6221 515 0241

Website: www.buanacapital.com

PT Bumiputera Capital Indonesia
Wisma Bumiputera Lt. 17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Tlp. +6221 5296 0155
Fax. +6221 5296 0148

Website: www.bumiputera-capital.com

PT Bahana Securities
Graha Niaga Lt 19

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

Telp. +6221 2505080
Fax. +6221 2505070/71

Website: www.bahana.co.id

PT Minna Padi Investama
Equity Tower Building, Lt. 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53,
Jakarta Selatan 12190
Telp. +6221 5255 555
Fax. +6221 5271 527

Website: www.minnapadi.com

PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega, Lt. 2

Jl. Kapten Tendean, Kav. 12 – 14 A
Jakarta 12790

Telp. +6221 7917 5599
Fax. +6221 7919 3900

Website: www.megaci.com
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PT Indomitra Securities
Gedung Wirausaha Lt. 4

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-5
Jakarta Selatan

Telp. +6221 5229073
Fax. +6221 5229081

Website: www.mitraduta.co.id

PT Danasakti Securities
Jl. Tanah Abang III No. 6

Jakarta 10160
Telp. +6221 231 2345
Fax. 6221 231 4880

Website: www.danasaktisecurities.com

PT Waterfront Securities Indonesia
CIMB Niaga Plaza Lt. 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920

Telp. +6221 5292 1166
Fax. +6221 5292 2266

Website: www.waterfrontsecurities.com

PT Erdhika Elit Sekuritas
Gedung Sucaco, Lt. 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 71

Jakarta 10340
Telp. +6221 3983 6420
Fax. +6221 315 2641

Website: www.erdhika.com

PT Woori Korindo Securities Indonesia
Wisma Korindo Lt. 7

Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran
Jakarta 12780

Telp. +6221 7976202
Website: www.woorisec.com

  

PT MNC Securities
MNC Tower, Lt. 4

Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19
Jakarta 10340

Telp. +6221 392 2000
Fax. +6221 3983 6868

Website: www.mncsecurities.com

PT HD Capital Tbk
Sona Topas Tower Lt. 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920

Telp. +6221 250 6337
Fax. +6221 250 6351/52
Website: www.hdx.co.id

PT BNI Securities
Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16

Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910

Telp. +6221 2554 3946
Fax. +6221 5793 5831

Website: www.bnisecurities.co.id
 

PT Evergreen Capital
Panin Bank Center, Ground Floor
Jl. Jend Sudirman No. 1, Senayan

Jakarta Pusat 10270
Telp. +6221 573 9510
Fax. +6221 573 9509

PT Danpac Securities
Gedung Equity Tower Lt. 9 Unit A dan E

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

Telp. +6221 720 1010
Fax. +6221 720 8729

Website: www.danpac.co.id

PT Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia

Tower 2 Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190
Telp. +6221 5153 055
Fax. +6221 5153 061

Website: www.pans.co.id

PT Panca Global Securities Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia

Tower I Suite 1706A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190
Telp. +6221 5155 456
Fax. +6221 5155 466

Website: www.pancaglobal.co.id


