JADWAL SEMENTARA
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Tanggal Efektif
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (CumRight) di:
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
- Pasar Tunai
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (Ex-Right) di:
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
- Pasar Tunai
Tanggal distribusi HMETD
Tanggal pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia
Periode perdagangan HMETD
Periode pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan
Pembayaran) HMETD
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham
Tambahan
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan
Tanggal pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian
Saham Tambahan yang tidak terpenuhi

:
:

30 Agustus 2021
30 November 2021

:
:

8 Desember 2021
10 Desember 2021

:
:
:
:
:
:

9 Desember 2021
13 Desember 2021
13 Desember 2021
14 Desember 2021
14 s/d 20 Desember 2021

:
:

16 s/d 22 Desember 2021

:
:

23 Desember 2021
23 Desember 2021

:

24 Desember 2021

14 s/d 20 Desember 2021

22 Desember 2021

PENAWARAN UMUM TERBATAS V
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Perseroan akan melakukan Penambahan Modal Dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (“PMHMETD”) melalui Penawaran Umum Terbatas V (PUT-V) kepada para pemegang saham
Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 7.454.723.337 (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta
tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham Seri C dengan nilai nominal Rp100,(seratus Rupiah) per saham atau 100,00% (seratus persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan. Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui PMHMETD dengan harga
pelaksanaan sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham kepada para pemegang
saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 10 Desember 2021 dimana setiap pemilik 1 (satu) saham
Perseroan akan memperoleh 1 (satu) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli
1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima
Rupiah) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan
memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp1.230.029.350.605,- (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar
dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima Rupiah). HMETD dalam bentuk
pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD
dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam PUT V wajib dijual oleh Perseroan dan
hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan
dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20
Desember 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan
tidak berlaku lagi. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam
segala hal dengan Saham Lama Perseroan.
Sesuai dengan pernyataan tanggal 19 November 2021 Equity Global International Limited selaku
Pemegang Saham Utama Perseroan dengan kepemilikan 67,76% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh
enam persen) akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya yakni sebesar 5.051.396.464
(lima miliar lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat)
HMETD dengan memperhatikan harga pelaksanaan Sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima
Rupiah) per saham, maka senilai Rp833.480.416.560,- (delapan ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus
delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh Rupiah).
Selanjutnya bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD ini akan dialokasikan terlebih dahulu
kepada para pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETDnya dan mengajukan pemesanan

tambahan, bilamana masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD, maka Equity Global International
Limited akan menjadi Pembeli Siaga atas sebagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh
pemegang saham lainnya sejumlah sebanyak-banyaknya 1.615.270.203 (satu miliar enam ratus lima
belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga) Saham Seri C dengan nilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah), dengan memperhatikan harga pelaksanaan sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima
Rupiah) per saham, maka senilai Rp266.519.583.495,- (dua ratus enam puluh enam miliar lima ratus
sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah).
Para Pemegang Saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya akan terkena
dilusi kepemilikan sebesar 50,00% (lima puluh persen) dari persentase kepemilikannya sebelum
PMHMETD.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh
Pemegang Saham melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD melalui PUT
V ini:
KETERANGAN

MODAL DASAR
Saham Seri A dengan Nilai
Nominal Rp500,- per saham
Saham Seri B dengan Nilai
Nominal Rp250,- per saham
Saham Seri C dengan Nilai
Nominal Rp100,- per saham
Jumlah
MODAL DITEMPATKAN DAN
DISETOR PENUH
SAHAM SERI A
Equity Global International Limited
PT Polychem Indonesia Tbk
Masyarakat dengan kepemilikan
kurang dari 5%
Jumlah
SAHAM SERI B
Equity Global International Limited
PT Polychem Indonesia Tbk
Masyarakat dengan kepemilikan
kurang dari 5%
Jumlah
SAHAM SERI C
Equity Global International Limited
PT Polychem Indonesia Tbk
Masyarakat dengan kepemilikan
kurang dari 5%
Jumlah
JUMLAH MODAL DITEMPAKAN
DAN DISETOR PENUH
SAHAM SERI A
SAHAM SERI B
SAHAM SERI C
Jumlah
SAHAM DALAM PORTEPEL
SAHAM SERI A
SAHAM SERI B
SAHAM SERI C

JUMLAH
SAHAM

SEBELUM PMHMETD
JUMLAH NILAI
NOMINAL
(dalam Rupiah)

%

JUMLAH
SAHAM

SETELAH PMHMETD
JUMLAH NILAI
NOMINAL
(dalam Rupiah)

%

1.441.440.000

720.720.000.000

-

1.441.440.000

720.720.000.000

-

3.784.896.198

946.224.049.500

-

3.784.896.198

946.224.049.500

-

58.330.559.505

5.833.055.950.500

-

58.330.559.505

5.833.055.950.500

-

63.556.895.703

7.500.000.000.000

-

63.556.895.703

7.500.000.000.000

-

685.000.000
416.410.854

342.500.000.000
208.205.427.000

9,19
5,59

685.000.000
416.410.854

342.500.000.000
208.205.427.000

4,59
2.79

340.029.146
1.441.440.000

170.014.573.000
720.720.000.000

4,56
19,34

340.029.146
1.441.440.000

170.014.573.000
720.720.000.000

2,28
9,66

3.331.607.087
239.433.161

832.901.771.750
59.858.290.250

44,69
3,21

3.331.607.087
239.433.161

832.901.771.750
59.858.290.250

22,35
1,61

213.855.950
3.784.896.198

53.463.987.500
946.224.049.500

2,87
50,77

213.855.950
3.784.896.198

53.463.987.500
946.224.049.500

1,43
25,39

1.034.789.377
-

103.478.937.700
-

13,88
-

6.086.185.841
655.844.015

608.618.584.100
65.584.401.500

40,82
4,40

1.193.597.762
2.228.387.139

119.359.776.220
222.838.713.900

16,01
29,89

2.941.080.620
9.683.110.476

294.108.062.000
968.311.047.600

19,73
64,95

1.441.440.000
3.784.896.198
2.228.387.139
7.454.723.337

720.720.000.000
946.224.049.500
222.838.713.900
1.889.782.763.400

19,34
50,77
29,89
100,00

1.441.440.000
3.784.896.198
9.683.110.476
14.909.446.674

720.720.000.000
946.224.049.500
968.311.047.600
2.635.255.097.100

9,66
25,39
64,95
100,00

56.102.172.366

5.610.217.236.600

-

48.647.449.029

4.864.744.902.900

-

Berikut dibawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi hanya Equity
Global International Limited yang melaksanakan HMETD yang menjadi haknya sejumlah
5.051.396.464 (lima miliar lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam
puluh empat) saham seri C dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan mengambil
sebagian dari sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD dengan jumlah sebanyakbanyaknya 1.615.270.203 (satu miliar enam ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus
tiga) saham Seri C dengan nilai nominal Rp100,- per saham:

KETERANGAN

JUMLAH
SAHAM

MODAL DASAR
Saham Seri A dengan Nilai
Nominal Rp500,- per saham
Saham Seri B dengan Nilai
Nominal Rp250,- per saham
Saham Seri C dengan Nilai
Nominal Rp100,- per saham

SEBELUM PMHMETD
JUMLAH NILAI
NOMINAL
(dalam Rupiah)

%

JUMLAH
SAHAM

SETELAH PMHMETD
JUMLAH NILAI
NOMINAL
(dalam Rupiah)

%

1.441.440.000

720.720.000.000

-

1.441.440.000

720.720.000.000

-

3.784.896.198

946.224.049.500

-

3.784.896.198

946.224.049.500

-

58.330.559.505

5.833.055.950.500

-

58.330.559.505

5.833.055.950.500

-

Jumlah

63.556.895.703

7.500.000.000.000

-

63.556.895.703

7.500.000.000.000

-

MODAL DITEMPATKAN DAN
DISETOR PENUH
SAHAM SERI A
Equity Global International Limited
PT Polychem Indonesia Tbk
Masyarakat dengan kepemilikan
kurang dari 5%
Jumlah

685.000.000
416.410.854

342.500.000.000
208.205.427.000

9,19
5,59

685.000.000
416.410.854

342.500.000.000
208.205.427.000

4,85
2,95

340.029.146
1.441.440.000

170.014.573.000
720.720.000.000

4,56
19,34

340.029.146
1.441.440.000

170.014.573.000
720.720.000.000

2,41
10,21

3.331.607.087
239.433.161

832.901.771.750
59.858.290.250

44,69
3,21

3.331.607.087
239.433.161

832.901.771.750
59.858.290.250

23,59
1,70

213.855.950
3.784.896.198

53.463.987.500
946.224.049.500

2,87
50,77

213.855.950
3.784.896.198

53.463.987.500
946.224.049.500

1,51
26,80

1.034.789.377
-

103.478.937.700
-

13,88
-

7.701.456.044
-

770.145.604.400
-

54,54
-

1.193.597.762
2.228.387.139

119.359.776.200
222.838.713.900

16,01
29,89

1.193.597.762
8.895.053.806

119.359.776.200
889.505.380.600

8,45
62,99

1.441.440.000
3.784.896.198
2.228.387.139
7.454.723.337

720.720.000.000
946.224.049.500
222.838.713.900
1.889.782.763.400

19,34
50,77
29,89
100,00

1.441.440.000
3.784.896.198
8.895.053.806
14.121.390.004

720.720.000.000
946.224.049.500
889.505.380.600
2.556.449.430.100

10,21
26,80
62,99
100,00

56.102.172.366

5.610.217.236.600

-

49.435.505.699

4.943.550.569.900

SAHAM SERI B
Equity Global International Limited
PT Polychem Indonesia Tbk
Masyarakat dengan kepemilikan
kurang dari 5%
Jumlah
SAHAM SERI C
Equity Global International Limited
PT Polychem Indonesia Tbk
Masyarakat dengan kepemilikan
kurang dari 5%
Jumlah
JUMLAH MODAL DITEMPAKAN
DAN DISETOR PENUH
SAHAM SERI A
SAHAM SERI B
SAHAM SERI C
Jumlah
SAHAM DALAM PORTEPEL
SAHAM SERI A
SAHAM SERI B
SAHAM SERI C

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi
kepemilikan maksimum sebesar 50,00% (lima puluh persen) dari persentase kepemilikan semula.

KETERANGAN TENTANG HMETD
KETERANGAN TENTANG HMETD
Saham yang ditawarkan dalam PUT V ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan
Perseroan kepada Pemegang Saham Yang Berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa
perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar
Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib
memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening
Efek di KSEI.
1. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Desember 2021 berhak untuk
membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama berhak atas 1 (satu)
HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham
Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebesar harga pelaksanaan sebesar
Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham.

2. Pemegang HMETD yang sah
Pemegang HMETD yang sah adalah:
a) Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada
penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Desember 2021
yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
b) Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode
perdagangan HMETD; atau
c) Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan
HMETD.
3. Perdagangan HMETD
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan,
yaitu tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2021.
Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan
perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut
diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI). Apabila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan,
sebaiknya Pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara
pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional
lainnya.
HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia,
sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.
Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara
pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.
Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD
menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.
Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 20 Desember 2021 sehingga HMETD yang tidak
dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.
4. Bentuk HMETD
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,
Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD,
jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD,
jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham
HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan
tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek
atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di
KSEI.
5. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD
Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang
dimilikinya, maka Pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk
mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan
SBHMETD mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2021. SBHMETD hasil
pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh
BAE Perseroan.
Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp27.500,(dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah
termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6. Nilai Teoritis HMETD
Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD
yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat
ditawarkan.
Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT V ini. Perhitungan di bawah ini hanya
merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai
HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

7.

Diasumsikan harga pasar satu saham
Harga saham PUT V
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT V
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT V
Jumlah saham yang beredar setelah PUT V
Harga teoritis saham baru

=
=
=
=
=
=

Harga teoritis HMETD

=
=

Rp a
Rp b
A
B
A+B
(Rp a x A) + (Rp b x B)
(A + B)
Rp c
Rp a – Rp c

Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk
pecahan, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut
wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
8. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,
Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD,
jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham dalam rangka
PMHMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah
pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan
tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek
atas masing-masing Pemegang Saham di KSEI.
9. Distribusi HMETD
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,
HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank
Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Pencatatan
pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2021. Prospektus dan
petunjuk pelaksanaan dapat diunduh pada website Perseroan www.theequityone.com, sedangkan
SBHMETD bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem
Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham
Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS
Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 14 Juli 2021
dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan
fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi
identitas pemberi dan penerima kuasa, di:
Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120
Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078
Email: dm@datindo.com
10. Hak Pemegang Saham
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para
Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada Tanggal

Pencatatan, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut
(atau dalam PUT V ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki
oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:
a.

b.

c.

Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu)
hari kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hakhak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang
namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan
RUPS Perseroan (recording date) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS
Perseroan.
Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

11. Tata Cara Pengalihan HMETD
Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan
HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PUT V ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada
pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank
Kustodian. Mengenai mekanisme perdangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme
perdagangan bursa pada umumnya.
12. Informasi Mengenai Harga Saham Perseroan
Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah
dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum
Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:
Bulan

Harga Tertinggi (Rp)

November 2020
Desember 2020
Januari 2021
Februari 2021
Maret 2021
April 2021
Mei 2021
Juni 2021
Juli 2021
Agustus 2021
September 2021
Oktober 2021

95
105
124
153
125
175
168
178
294
310
248
312

Harga Terendah (Rp)

80
89
89
97
108
120
124
135
131
212
176
168

Total Volume Perdagangan

69.300
98.700
14.162.400
95.281.300
3.557.000
51.867.400
64.692.900
58.692.900
132.551.200
54.919.400
5.487.800
45.426.800

Sumber: Bloomberg

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham di
Bursa Efek Indonesia.
DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT V INI, PERSEROAN MERENCANAKAN UNTUK
MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT
DIKONVERSIKAN
MENJADI
SAHAM
DENGAN
MEMPERHATIKAN
PERATURAN
PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

RENCANA PENGGUNAAN DANA
Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD ini setelah dikurangi dengan seluruh
biaya emisi akan digunakan Perseroan untuk:
1)

2)

Meningkatkan investasi saham pada PT Bank Ganesha Tbk Entitas Asosiasi yang saat ini dimiliki
oleh Perseroan sebesar 29,86% (dua puluh sembilan koma delapan puluh enam persen) dalam
rangka memenuhi ketentuan modal inti minimum yang disyaratkan pada PT Bank Ganesha Tbk
sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
Setelah dikurangi dengan penggunaan dana untuk investasi pada PT Bank Ganesha Tbk, sebesar
Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) tersebut, maka alokasi penggunaan dana yang
diperoleh dalam rangka PUT V ini akan digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari dana hasil pelaksanaan PMHMETD untuk
penambahan investasi saham pada PT Equity Life Indonesia Entitas Anak Perseroan dengan
kepemilikan secara langsung dan tidak langsung sebesar 95,34 % (sembilan puluh lima koma
tiga puluh empat persen), PT Equity Life Indonesia akan mengunakan dana untuk mendukung
kegiatan operasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Sebesar 1% (satu persen) dari dana hasil pelaksanaan PMHMETD untuk menambah modal
kerja dalam bentuk pinjaman di PT Equity Finance Indonesia Entitas Anak Perseroan dengan
kepemilikan secara langsung dan tidak langsung sebesar 100% (seratus persen). PT Equity
Finance Indonesia akan mengunakan dana untuk mendukung kegiatan operasional dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Sisa akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini dan
akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam
RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.
Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dari hasil PMHMETD ini, wajib
menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum kepada OJK
dan mengumumkan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) dan menyampaikan rencana telah mendapat persetujuan RUPS paling lambat 2 hari kerja
setelah RUPS yang menyetujui perubahan rencana penggunaan dana tersebut sebagaimana diatur
dalam POJK No. 30/2015.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan
Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, telah diaudit oleh
Akuntan Publik Christophorus Alvin Kossim, AP No. 1681 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja dengan Laporan No. 02189/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/XI/2021 tanggal 26 November
2021 dengan opini tanpa modifikasian. Sedangkan untuk Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, diaudit oleh Akuntan Publik Yovita, AP No. 0242 dari
Kantor
Akuntan
Publik
Purwantono,
Sungkoro
&
Surja
dengan
Laporan
No.
02188/2.1032/AU.1/09/0242-1/1/XI/2021 tanggal 26 November 2021 untuk tahun 2020 dengan opini
tanpa modifikasian dan Akuntan Publik Indrajuwana Komala Widjaja AP No. 0696 dari Kantor Akuntan
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Laporan No. 02187/2.1032/AU.1/09/0696-1/1/XI/2021
tanggal 26 November 2021 untuk tahun 2019 dengan opini tanpa modifikasian.
Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 merupakan Laporan Keuangan yang
diambil dari informasi yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit dan
direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan
sesuai POJK No. 7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021.
Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan
pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan.
Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-

pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang
dimaksud dalam Bab VI Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini.
Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/tahun yang ditetapkan bukan
merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif
untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja
lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

A.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA OPERASIONAL

1.

Kondisi Ekonomi Makro

Kegiatan usaha Perseroan dilakukan melalui penyertaan pada Entitas Anak yang memiliki bidang
usaha Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian, Pembiayaan, Modal Ventura, Sekuritas, Administrasi Efek,
Pialang Asuransi dan jasa Perjalanan, selain itu Perseroan juga melakukan penyertaan pada Entitas
Asosiasi yang bergerak dalam bidang perbankan melaksanakan kegiatan usahanya Perseroan dan
Entitas Anak sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi.
Kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang mengakibatkan perlambatan perekonomian sangat berdampak
pada kinerja Perseroan.
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 menjadi tantangan global di tahun 2020. Hampir
tidak ada negara di dunia terbebas dari serangan virus yang mematikan tersebut. Tidak kurang lebih
dari 2 juta jiwa menjadi korban keganasan virus tersebut.
Untuk mengurangi risiko yang lebih buruk, banyak negara yang mengambil kebijakan dengan
melakukan lockdown sebagai langkah untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas lagi. Selain
itu sebagian besar warga dunia juga dihantui rasa ketakutan yang besar, sehingga lebih memilih untuk
menghentikan atau membatasi kegiatannya, termasuk kegiatan ekonomi.
Hal ini berdampak pada perputaran roda ekonomi di seluruh dunia. Organisasi Perdagangan Dunia
atau World Trade Organization (WTO) mencatat volume perdagangan dunia di tahun 2020 mengalami
penurunan hingga 32%. Hal ini berdampak pada merosotnya kinerja ekonomi di seluruh negara,
termasuk negara maju.
Lembaga Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), dalam laporan World of
Economic Outlook yang dirilis pada Januari 2021, memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun
2020 adalah sebesar minus (-) 3,5%. Hampir seluruh negara mengalami negative growth di tahun
2020. Kecuali China dan Vietnam yang masing-masing berhasil meraih pertumbuhan ekonomi sebesar
6,5% dan 2,3%.
Pandemi Covid-19 menjadi tantangan utama bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia
memberikan perhatian yang sangat besar untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini, salah satunya
dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19
dan/atau Dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional yang kemudian
disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Dalam menghadapi dampak tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus penanganan
Covid-19 yang antara lain mengatur restrukturisasi kredit dan pembiayaan bagi debitur yang mengalami
kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19 dan distribusi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sejalan dengan langkah yang diambil Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga membuat berbagai
kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, salah satunya dengan memberlakukan
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Walau kebijakan ini kurang popular jika dilihat
dari kacamata ekonomi, namun kebijakan tersebut diyakini dapat menurunkan penyebaran Covid-19.
Bank Indonesia (BI) juga telah mengeluarkan kebijakan akomodatif dengan menurunkan suku Bunga
Bank Indonesia 7 days repo rate. Sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia tercatat enam (6) kali

menurunkan tingkat suku bunga Bank Indonesia 7 days repo rate dari 5% menjadi 3,74% secara
bertahap.
Kendati Pemerintah telah melakukan berbagai hal untuk menyelamatkan perekonomian nasional,
namun pada akhirnya perekonomian Indonesia tetap mengalami kontraksi 2,07% jauh menurun
dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,02%.
Terlepas dari menurunnya kinerja ekonomi tahun 2020, Pemerintah berhasil mencatat sejumlah
prestasi. Sepanjang tahun 2020, Pemerintah berhasil menjaga tingkat inflasi pada level yang sangat
rendah yaitu sebesar 1,68%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,72%. Tingkat
inflasi tahun 2020 merupakan yang terendah sepanjang sejarah.
Selain itu Indonesia juga berhasil mencatat surplus dalam neraca perdagangan. Sepanjang tahun 2020
Indonesia masih mencatatkan surplus USD2.74 miliar. Pencapaian tersebut didukung oleh total nilai
ekspor yang sebesar USD163.31 miliar dan total nilai impor disepanjang tahun 2020 sebesar
USD141,5 miliar. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia juga mampu menjaga kestabilan nilai
tukar, khususnya nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2021 akan
kembali ke jalur yang tepat. Bank Indonesia (BI) mempredikasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun
2021 akan berada di kisaran 4,8%-5,8%. Keyakinan tersebut dilandasi membaiknya kondisi
perekonomian pada akhir kuartal ketiga di akhir tahun 2020.
Tinjauan Industri
Industri jasa keuangan menghadapi tantangan yang cukup berat akibat pandemi Covid-19. Merosotnya
pertumbuhan ekonomi membuat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya mengalami
penurunan. Hal ini mengakibatkan risiko pembiayaan secara umum mengalami peningkatan.
Menyikapi hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1
/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Counter Cyclical Dampak
Penyebaran Covid-19. Dalam hal ini OJK menimbang perkembangan penyebaran Covid-19
berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur
UMKM, sehingga berpotensi menggangu kinerja industri jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan
yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Di tengah kondisi tersebut, kinerja sektor jasa keuangan tahun 2020 secara umum mengalami
perlambatan.
2.

Segmen Bisnis & Operasi

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan
perekonomian nasional yang mengalami penurunan total aset Perseroan dan Entitas Anak, untuk
segmen usaha di bidang asuransi, terjadi penurunan pendapatan premi pada Entitas Anak yang
bergerak dalam bidang asuransi jiwa. Sedangkan untuk kegiatan usaha dalam bidang asuransi
kerugian sampai dengan saat ini tidak terpengaruh dengan kondisi tersebut. Secara umum kegiatan
usaha pembiayaan dan modal ventura mengalami perlambatan penyaluran pembiayaan, terkait
dengan adanya penundaan pengembangan usaha dari calon nasabah, di samping kebijakan untuk
kegiatan pembiayaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kondisi perekonomian saat ini
dalam masa pandemi Covid-19.
Kebijakan dalam industri perbankan terkait dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
Umum pada Entitas Asosiasi telah mendapat dukungan dari pemegang saham utama Perseroan untuk
meningkatkan penyertaan dalam rangka meningkatkan investasi melalui kepemilikan pada Entitas
Asosiasi yang bergerak dalam bidang perbankan. Perseroan menyadari kemungkinan terjadinya
perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal di atas, namun industri
perbankan cukup optimis akan kestabilan ekonomi Indonesia, dan dengan stabilitas keuangan yang
tetap terjaga, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja serta
pengembangan kearah digital banking yang telah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu.
Selain itu, dengan seluruh inisiatif yang telah dilakukan Perseroan seperti memperkuat sistem teknologi
informasi, mengoptimalkan jaringan kantor, meningkatkan kualitas layanan, mengembangkan sumber
daya manusia dan memanfaatkan potensi maupun dukungan dari pemegang saham serta

mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, Perseroan akan terus fokus untuk
mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha melalui Antitas Anak dan Entitas Asosiasinya.
Perseroan mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi 4 (empat) segmen operasi berdasakan sifat
usahanya yaitu penyertaan saham, jasa perjalanan dan modal ventura, pembiayaan, asuransi,
administrasi efek dan sekuritas. Pendapatan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2021 senilai Rp17,8 miliar, Rp40,4 miliar, Rp208,2 miliar dan Rp5,8 miliar untuk
masing-masing segmen penyertaan saham, jasa perjalanan dan modal ventura, pembiayaan, asuransi,
administrasi efek dan sekuritas atau masing-masing segmen memberikan kontribusi sebesar 6,5%,
14,8%, 76,5%, dan 2,1%. Profitabilitas Perseroan untuk masing-masing segmen penyertaan saham,
jasa perjalanan dan modal ventura, pembiayaan, asuransi, administrasi efek dan sekuritas memberikan
kontribusi sebesar 35,6%, (45,0%), 108,35 dan 1,1%.
Pembahasan mengenai segmen bisnis per segmen operasi Perseroan dibahas lebih lanjut pada
Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan
Prospek Usaha pada bagian M. Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak.
3.

Marjin Keuntungan

Indikator makro ekonomi terutama suku bunga dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat
mempengaruhi kinerja Perseroan. Perubahan-perubahan indikator tersebut akan mempengaruhi
kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan, mengingat aktivitas bisnis utama Perseroan adalah
upaya untuk mencapai tingkat marjin pendapatan yang maksimal yaitu selisih (spread) antara total
pendapatan dikurangi total biaya operasional. Pada periode 12 bulan yang berakhir pada 31 Desember
2019 sebesar 3,77% p.a., pada tahun 2020 menjadi 3,64% p.a. dan untuk periode 3 bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 2,04%.
4.

Kebijakan Akuntansi Penting

Perseroan telah menetapkan kebijakan-kebijakan akutansi penting dalam penyusunan informasi
laporan keuangan Perseroan sesuai dengan penerapan standar akutansi yang berlaku, apabila
terdapat perubahan standar akutansi dikemudian hari dapat berpengaruh pada penyajian akun-akun
laporan keuangan Perseroan. Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi selain karena perubahan
PSAK dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
5.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka
pendek. Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal
dari aktivitas operasi. Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan,
perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana yang mungkin
mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.
Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas,
deposito dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan.
Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi
usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan. Perseroan masih memiliki
sumber likuiditas dari pinjaman bank yang dapat digunakan.
Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan
pembelanjaan barang modal.
6.

Batasan Pengalihan Dana Entitas Anak Kepada Perseroan

Tidak terdapat pembatasan yang berlaku terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana
kepada Perseroan yang berdampak terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban
keuangannya.
7.

Komitmen Investasi Barang Modal

Perseroan tidak memiliki komitmen dan transaksi untuk investasi barang modal yang material.

8.

Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Pembahasan mengenai risiko fluktuasi kurs mata uang asing telah dibahas pada BAB VI mengenai
Faktor Risiko.
9.

Pinjaman yang Masih Terhutang

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan telah memanfaatkan berbagai
fasilitas pinjaman. Pembahasan lebih lanjut mengenai pinjaman yang masih terhutang terdapat pada
Bab III mengenai Pernyataan Utang.
10.

Manajemen Risiko Keuangan

Pembahasan mengenai risiko keuangan yang terdiri dari risiko solvabilitas, risiko kecukupan modal
kerja, risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko pasar telah
dibahas pada BAB VI mengenai Faktor Risiko.

B.

KONDISI KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan

ASET
Kas dan setara kas, neto
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Investasi efek dan deposito, neto
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang premi dan koasuransi, neto
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang dan aset reasuransi, neto
Pihak ketiga
Piutang usaha sekuritas dan jasa administrasi
efek, neto
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Investasi sewa pembiayaan, neto
Pihak ketiga
Piutang pembiayaan konsumen, neto
Pihak ketiga
Tagihan anjak piutang, neto
Pihak ketiga
Penyertaan modal ventura, neto
Pihak ketiga
Biaya dibayar di muka
Penyertaan saham
Aset tetap, neto
Aset hak guna, neto
Properti investasi
Aset pajak tangguhan, neto
Aset lainnya
TOTAL ASET

.

Periode 6
(enam) bulan
yang berakhir
pada tanggal 30
Juni 2021
(tidak diaudit)

Periode 3 (tiga)
bulan yang
berakhir pada
tanggal
31 Maret 2021
(diaudit)

Periode 12 (dua belas) bulan
yang berakhir pada tanggal
tanggal 31 Desember
2020
(diaudit)

2019
(diaudit)

55.438
189.612

40.959
174.406

42.030
151.782

39.580
193.659

42.646
1.680.571

38.146
1.727.351

49.605
1.752.722

11.104
1.810.741

787
310.793

1.817
223.048

124
190.179

69
264.335

625.471

370.120

354.368

545.998

27
6.931

30
9.617

28
6.152

28
35.551

386.918

417.638

440.649

561.290

279.471

285.071

276.357

265.165

18.942

18.942

18.942

32.549

263.344
51.995
344.080
122.004
32.737
224.708
828
137.444
4.774.747

303.924
19.765
343.335
125.087
30.763
224.768
2.128
135.402
4.492.317

298.096
13.423
344.452
126.019
32.737
225.587
2.026
135.529
4.460.807

309.795
10.799
343.120
136.622
215.362
13.256
149.799
4.938.822

Aset
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga)
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021
Total aset Perusahaan dan entitas anak mengalami kenaikan sebesar 6,3% atau sebesar Rp282,43
miliar, yaitu dari Rp4.492,32 miliar pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp4.774,75 miliar pada tanggal
30 Juni 2021.
Kenaikan tersebut terutama tercermin dari kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp29,68 miliar atau
13,8% dari Rp215,37 miliar pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp245,05 miliar pada tanggal 30 Juni
2021. Piutang premi dan koasuransi serta piutang dan aset reasuransi juga meningkat masing-masing
sebesar Rp86,72 miliar atau sebesar 38,6% dan Rp255,35 miliar atau sebesar 69,0%. Selain itu,
investasi efek dan deposito mengalami penurunan sebesar Rp42,28 miliar atau 2,4% yaitu dari
Rp1.765,50 miliar pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp1.723,22 miliar pada tanggal 30 Juni 2021.
Dari entitas anak yang bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi sewa pembiayaan neto
mengalami penurunan sebesar Rp30,72 miliar dari Rp417,64 miliar pada tanggal 31 Maret 2021
menjadi Rp386,92 miliar pada tanggal 30 Juni 2021 atau sebesar 7,4%, sedangkan piutang
pembiayaan konsumen mengalami penurunan dari Rp285,07 miliar pada tanggal 31 Maret 2021
menjadi Rp279,47 miliar pada tanggal 30 Juni 2021 atau sebesar 2,0%.
Selain itu, dari entitas anak yang bergerak dalam bidang modal ventura, penyertaan modal ventura
mengalami penurunan sebesar 13,4% atau sebesar Rp40,58 miliar yaitu dari Rp303,92 miliar pada
tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp263,34 miliar pada tanggal 30 Juni 2021.
Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020
Pada tahun 2021, total aset Perusahaan dan entitas anak mengalami kenaikan sebesar 0,7% atau
sebesar Rp31,51 miliar, yaitu dari Rp4.460,81 miliar di akhir tahun 2020 menjadi Rp4.492,32 miliar
pada akhir tahun 2021.
Kenaikan tersebut terutama tercermin dari kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp21,55 miliar atau
11,1% dari Rp193,81 miliar di akhir tahun 2020 menjadi Rp215,37 miliar di tahun 2021. Piutang premi
dan koasuransi serta piutang dan aset reasuransi juga meningkat masing-masing sebesar Rp34,56
miliar atau sebesar 18,2% dan Rp15,75 miliar atau sebesar 4,4%. Selain itu, investasi efek dan deposito
mengalami penurunan sebesar Rp36,83 miliar atau 2% yaitu dari Rp1.802,33 miliar di akhir tahun 2020
menjadi Rp1.765,50 miliar di tahun 2021.
Dari entitas anak yang bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi sewa pembiayaan neto
mengalami penurunan sebesar Rp23,01 miliar dari Rp440,65 miliar di akhir tahun 2020 menjadi
Rp417,64 miliar di tahun 2021 atau sebesar 5,2%, sedangkan piutang pembiayaan konsumen
mengalami kenaikan dari Rp276,36 miliar di akhir tahun 2020 menjadi Rp285,07 miliar di tahun 2021
atau sebesar 3,2%.
Selain itu, dari entitas anak yang bergerak dalam bidang modal ventura, penyertaan modal ventura
mengalami kenaikan sebesar 2% atau sebesar Rp5,83 miliar yaitu dari Rp298,10 miliar di akhir tahun
2020 menjadi Rp303,92 miliar di tahun 2021.
Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019
Pada tahun 2020, total aset Perusahaan dan entitas anak mengalami penurunan sebesar 9,68% atau
sebesar Rp478,01 miliar, yaitu dari Rp4.938,82 miliar di akhir tahun 2019 menjadi Rp4.460,81 miliar
pada akhir tahun 2020 salah satu penyebabnya karena pandemi Covid-19.
Penurunan tersebut terutama tercermin dari penurunan investasi efek dan deposito sebesar Rp19,52
miliar atau 1,07% yaitu dari Rp1.821,85 miliar di akhir tahun 2019 menjadi Rp1.802,33 miliar di akhir
tahun 2020, dan piutang dan aset reasuransi mengalami penurunan sebesar Rp191,63 miliar atau
sebesar 35,10%, yaitu dari Rp546,0 miliar di akhir tahun 2019 menjadi Rp354,37 miliar di akhir tahun
2020.

Dari entitas anak yang bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi sewa pembiayaan neto
mengalami penurunan sebesar Rp120,64 miliar dari Rp561,29 miliar di akhir tahun 2019 menjadi
Rp440,65 miliar di akhir tahun 2020 atau sebesar 21,49%, sedangkan piutang pembiayaan konsumen
mengalami kenaikan dari Rp265,17 miliar di akhir tahun 2019 menjadi Rp276,36 miliar di akhir tahun
2020 atau sebesar Rp11,19 miliar.
Selain itu, dari entitas anak yang bergerak dalam bidang modal ventura, penyertaan modal ventura
mengalami penurunan sebesar 3,78% atau sebesar Rp11,70 miliar yaitu dari Rp309,80 miliar di akhir
tahun 2019 menjadi Rp298,10 miliar di akhir tahun 2020. Penurunan tersebut di atas mengindikasikan
bahwa setelah dilakukan konsolidasi di tahun 2020, entitas anak mulai bergerak dengan melakukan
pembiayaan baru yang tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan
baru kepada nasabahnya ditengah-tengah pandemi Covid-19.
(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Utang usaha sekuritas dan jasa
administrasi efek
Pihak ketiga
Utang koasuransi, reasuransi dan komisi
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Wesel bayar jangka menengah
Pinjaman bank, neto
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Beban akrual
Utang pajak
Liabilitas manfaat polis masa depan
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Premi yang belum merupakan
pendapatan, estimasi klaim, utang
klaim, liabilitas kontrak asuransi
jangka panjang dan liabilitas
kepada pemegang unit link
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Pendapatan diterima di muka
Liabilitas pajak tangguhan, neto
Estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan
Liabilitas lainnya
TOTAL LIABILITAS

Periode 6
(enam) bulan
yang berakhir
pada tanggal 30
Juni 2021
(tidak diaudit)

Periode 3 (tiga)
bulan yang
berakhir pada
tanggal
31 Maret 2021
(diaudit)

Periode 12 (dua belas) bulan
yang berakhir pada tanggal
tanggal 31 Desember
2020
(diaudit)

2019
(diaudit)

3.321

6.220

3.165

640

19
269.357
282.500

18
137.302
308.300

11
89.276
300.700

7
200.475
280.575

40.053
55.983
15.178
10.047

47.403
80.010
17.317
6.403

33.785
114.273
15.149
9.707

52.303
160.377
12.068
11.105

26.755
805.350

26.848
823.711

28.955
819.534

29.798
786.476

1.176
1.610.520
13.046
2.503

689
1.383.756
13.650
1.042

547
1.365.937
11.659
1.329

494
1.682.869
8.457
573

74.097
92.909
3.302.814

68.870
99.228
3.020.767

74.097
110.736
2.978.860

95.282
77.755
3.399.254

Liabilitas
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga)
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021
Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp282,05 miliar atau sebesar 9,3% yaitu dari Rp3.020,77
miliar pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp3.302,81 miliar pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan
liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang koasuransi, reasuransi dan komisi sebesar
Rp132,06 miliar atau sebesar 96,2% yaitu dari Rp137,32 miliar pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi
Rp269,38 miliar pada tanggal 30 Juni 2021. Premi yang belum merupakan pendapatan, estimasi klaim,
utang klaim, liabilitas kontrak asuransi jangka panjang dan liabilitas kepada pemegang unit link
mengalami kenaikan sebesar Rp227,25 miliar atau sebesar 16,4% dari Rp1.384,45 miliar pada tanggal
31 Maret 2021 menjadi Rp1.611,70 miliar pada tanggal 30 Juni 2021. Selain itu, pinjaman bank

mengalami penurunan sebesar Rp31,38 miliar atau sebesar 24,6% dari Rp127,41 miliar pada tanggal
31 Maret 2021 menjadi Rp96,04 miliar pada tanggal 30 Juni 2021. Liabilitas manfaat polis masa depan
mengalami penurunan sebesar Rp18,45 miliar atau sebesar 2,2% yaitu dari Rp850,56 miliar pada
tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp832,11 miliar pada tanggal 30 Juni 2021.
Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020
Total liabilitas di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp41,91 miliar atau sebesar 1,4% yaitu dari
Rp2.978,86 miliar di akhir tahun 2020 menjadi Rp3.020,77 miliar di tahun 2021. Kenaikan liabilitas
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang koasuransi, reasuransi dan komisi sebesar Rp48,03
miliar atau sebesar 53,8% yaitu dari Rp89,29 miliar di akhir tahun 2020 menjadi Rp137,32 miliar di
tahun 2021. Premi yang belum merupakan pendapatan, estimasi klaim, utang klaim, liabilitas kontrak
asuransi jangka panjang dan liabilitas kepada pemegang unit link mengalami kenaikan sebesar
Rp17,97 miliar atau sebesar 1,3% dari Rp1.366,48 miliar di tahun 2020 menjadi Rp1.384,45 miliar di
tahun 2021. Selain itu, pinjaman bank mengalami penurunan sebesar Rp20,65 miliar atau sebesar
13,9% dari Rp148,06 miliar di tahun 2020 menjadi Rp127,41 miliar di tahun 2021. Estimasi liabilitas
imbalan kerja karyawan mengalami penurunan sebesar Rp5,23 miliar atau sebesar 7,1% yaitu dari
Rp74,10 miliar di tahun 2020 menjadi Rp68,87 miliar di tahun 2021.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019
Total liabilitas di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp420,39 miliar atau sebesar 12,37% yaitu
dari Rp3.399,25 miliar di akhir tahun 2019 turun menjadi Rp2.978,86 miliar di akhir tahun 2020.
Penurunan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang koasuransi, reasuransi
dan komisi sebesar Rp111,19 miliar atau sebesar 55,46% yaitu dari Rp200,48 miliar di akhir tahun
2019 menjadi Rp89,29 miliar di akhir tahun 2020. Pinjaman Bank juga mengalami penurunan sebesar
Rp64,62 miliar atau sebesar 30,38% dari Rp212,68 miliar diakhir tahun 2019 menjadi Rp148,06 miliar
di akhir tahun 2020. Selain itu, estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan mengalami penurunan
sebesar Rp21,18 miliar atau sebesar 22,23% yaitu dari Rp95,28 miliar di akhir tahun 2019 menjadi
Rp74,10 miliar di akhir tahun 2020.
(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan

Periode 6
(enam) bulan
yang berakhir
pada tanggal 30
Juni 2021
(tidak diaudit)

Periode 3 (tiga)
bulan yang
berakhir pada
tanggal
31 Maret 2021
(diaudit)

Periode 12 (dua belas) bulan
yang berakhir pada tanggal
tanggal 31 Desember
2020
(diaudit)

2019
(diaudit)

EKUITAS
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK
Modal saham
Modal dasar - 1.441.440.000 saham seri A
dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per
saham, 3.784.896.198 saham seri B dengan nilai
nominal
Rp250 (nilai penuh) per saham dan
12.130.559.505 saham seri C dengan nilai
nominal Rp100 (nilai penuh) per
saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.441.440.000 saham seri A,
3.784.896.198 saham seri B dan
2.228.387.139 saham seri C
Tambahan modal disetor
Selisih transaksi perubahan ekuitas
entitas
anak dan dampak transaksi dengan
kepentingan nonpengendali
Akumulasi rugi
Penghasilan komprehensif lain
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS
INDUK
Kepentingan nonpengendali
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

1.889.783
250.428

1.889.783
250.428

1.889.783
250.428

1.889.783
250.428

142.158
(961.160)
29.754

142.158
(955.824)
25.670

142.158
(960.380)
40.159

148.149
(888.025)
23.726

1.350.963
120.970
1.471.933
4.774.747

1.352.215
119.335
1.471.550
4.492.317

1.362.148
119.799
1.481.947
4.460.807

1.424.061
115.507
1.539.568
4.938.822

Ekuitas
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga)
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021
Total ekuitas mengalami kenaikan, tapi tidak signifikan yaitu sebesar Rp0,38 miliar atau sebesar 0,0%
yaitu dari Rp1.471,55 miliar pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp1.471,93 miliar pada tanggal 30
Juni 2021. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp4,08
miliar dan kenaikan kepentingan nonpengendali sebesar Rp1,64 miliar. Di samping itu, akumulasi rugi
mengalami kenaikan sebesar Rp5,34 miliar yaitu dari Rp955,82 miliar pada tanggal 31 Maret 2021
menjadi Rp961,16 miliar pada tanggal 30 Juni 2021.

Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020
Total ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp10,40 miliar atau sebesar 0,7% yaitu dari Rp1.481,95
miliar di tahun 2020 menjadi Rp1.471,55 miliar di tahun 2021. Penurunan tersebut berasal dari
penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp14,49 miliar dan laba tahun 2021 sebesar Rp4,56
miliar.
Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019
Jumlah ekuitas mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar Rp57,62 miliar atau sebesar 3,74% yaitu
dari Rp1.539,57 miliar di akhir tahun 2019 menjadi Rp1.481,95 miliar di akhir tahun 2020. Penurunan
tersebut berasal dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami
penurunan sebesar Rp61,91 miliar atau sebesar 4,35% yaitu dari Rp1.424,06 miliar di akhir tahun 2019
menjadi Rp1.362,15 miliar di akhir tahun 2020.

C.

TINJAUAN KEUANGAN

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan

PENDAPATAN
Underwriting, neto
Sewa pembiayaan
Pembiayaan konsumen
Modal ventura
Provisi dan komisi, neto
Jasa manajer investasi dan administrator
Pendapatan dari investasi:
(Rugi) laba dari unit penyertaan reksa
dana, neto
Bunga obligasi
Bunga deposito
Kenaikan properti investasi
(Rugi) laba dari investasi
obligasi, neto
Rugi dari investasi saham, neto
Dividen
Bagian atas laba tahun berjalan
entitas asosiasi
Pendapatan lainnya:
Jasa pelayanan kesehatan
Laba atas penjualan aset tetap
dan properti investasi

Periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada
tanggal 30 Juni
2021
2020
(tidak
(tidak
diaudit)
diaudit)

Periode 3 (tiga) bulan
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret
2020
2021
(tidak
(diaudit)
diaudit)

Periode 12 (dua belas)
bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020
(diaudit)

2019
(diaudit)

380.443
28.614
27.339
22.472
15.876

386.651
31.943
20.647
21.638
15.550

210.199
15.443
11.203
11.541
5.940

224.765
17.612
9.481
13.977
6.345

822.974
60.645
44.037
49.354
30.739

938.957
99.119
52.639
44.687
35.678

158

149

266

78

116

462

(57.449)
22.354
7.712

(88.633)
21.740
9.135

(47.843)
10.519
4.415
60

(134.971)
10.958
4.518
-

16.450
43.792
21.974
13.490

52.540
44.736
25.654
3.154

(2.292)
(267)
2

(283)
(500)
-

(3.759)
(38)
-

(9.080)
(642)
-

5.889
(782)
548

14.830
(1.127)
162

1.046

3.930

453

3.040

955

3.536

-

2.733

-

1.911

4.926

8.170

679

1.818

580

1.296

2.578

4.934

Jasa perjalanan
Pendapatan denda
keterlambatan
Laba (rugi) selisih kurs, neto
Laba penjualan surat berharga
Lain-lain
TOTAL PENDAPATAN

120

756

59

404

862

2.978

1.758
7.085
27.459
14.068
497.177

930
8.690
5.438
17.879
460.211

1.134
9.497
19.783
5.957
255.409

860
56.038
6.777
213.367

3.819
3.366
3.016
23.182
1.151.930

7.319
(13.610)
8.355
1.333.173

BEBAN
Underwriting, neto
Umum dan administrasi

264.349
194.643

222.852
222.519

130.266
94.025

97.291
102.148

575.487
417.076

675.259
455.200

18.732
7.410

21.977
6.940

14.015
3.587

15.982
3.380

58.284
15.759

52.447
14.550

485.134

474.288

(1.715)
5.899
246.077

3.572
222.373

(19.737)
47.251
1.094.120

26.599
42.359
1.266.414

12.043
7.622

(14.077)
7.047

9.332
3.774

(9.006)
3.431

57.810
15.841

66.759
16.453

4.421

(21.124)

5.558

(12.437)

41.969

50.306

Kini

1.067

2.104

411

1.460

6.409

8.725

Tangguhan

2.524

1.684

74

1.166

8.673

(6.760)

Beban pajak penghasilan

3.591

3.788

485

2.626

15.082

1.965

830

(24.912)

5.073

(15.063)

26.887

48.341

Bunga dan beban keuangan lainnya
Pajak
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang
Lain-lain
TOTAL BEBAN

LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK
FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN
Beban pajak final
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK
PENGHASILAN
BEBAN (MANFAAT) PAJAK
PENGHASILAN

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba
rugi:
(Kerugian) keuntungan aktuarial atas
liabilitas imbalan kerja

-

-

(1.399)

-

13.055

(10.954)

Pajak penghasilan terkait

-

-

77

-

(3.002)

1.264

Surplus revaluasi dari aset tetap yang
ditransfer ke properti investasi

-

-

-

-

-

3.144

(10.844)

(1.169)

(14.148)

(7.031)

8.997

15.986

-

-

-

-

(180)

500

(10.014)

(26.081)

(10.397)

(22.094)

45.757

58.281

Pemilik entitas induk

(780)

(25.428)

4.556

(14.712)

18.462

39.440

Kepentingan Nonpengendali

1.610

516

517

(351)

8.425

8.901

830

(24.912)

5.073

(15.063)

26.887

48.341

(11.184)

(26.599)

(9.934)

(21.463)

34.895

50.469

1.170

518

(463)

(631)

10.862

7.812

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:
Perubahan bersih investasi nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain
neto
Pajak penghasilan terkait

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

TOTAL
TOTAL (RUGI) PENGHASILAN
KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan Nonpengendali

TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
ENTITAS INDUK (Nilai penuh)

(10.014)

(26.081)

(10.397)

(22.094)

45.757

58.281

(0,10)

(3,41)

0,61

(1,97)

2,48

5,29

Pendapatan
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6
(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020
Total pendapatan selama tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp36,97 miliar atau sebesar 8,0%
yaitu dari sebesar Rp460,21 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp497,18 miliar di tahun 2021.
Pendapatan terbesar dibukukan dari pendapatan underwriting, neto yang berasal dari entitas anak
yang bergerak dalam bidang asuransi yang turun sebesar Rp6,21 miliar atau sebesar 1,6% yaitu dari
sebesar Rp386,65 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp380,44 miliar selama tahun 2021. Selain
itu, rugi dari unit penyertaan reksa dana neto mengalami penurunan sebesar 35,2% atau sebesar
Rp31,18 miliar yaitu dari Rp88,63 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp57,45 miliar di tahun 2021.
Selain itu, laba selisih kurs, jasa pelayanan Kesehatan dan bagian atas laba tahun berjalan entitas
asosiasi masing-masing mengalami penurunan sebesar sebesar Rp1,61 miliar, Rp2,73 miliar dan
Rp2,88 miliar dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, laba penjualan surat berharga naik
sebesar Rp22,02 miliar.
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020
Total pendapatan selama tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp42,04 miliar atau sebesar 19,7%
yaitu dari sebesar Rp213,37 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp255,41 miliar di tahun 2021.
Pendapatan terbesar dibukukan dari pendapatan underwriting, neto yang berasal dari entitas anak
yang bergerak dalam bidang asuransi yang turun sebesar Rp14,57 miliar atau sebesar 6,5% yaitu dari
sebesar Rp224,77 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp210,20 miliar selama tahun 2021. Selain
itu, rugi dari unit penyertaan reksa dana neto mengalami penurunan sebesar 64,6% atau sebesar
Rp87,13 miliar yaitu dari minus Rp134,97 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp47,84 miliar di tahun
2021. Selain itu, laba selisih kurs mengalami penurunan sebesar 83,0% atau sebesar Rp46,54 miliar
dari Rp56,04 miliar di tahun 2020 menjadi Rp9,50 miliar di tahun 2021 dan laba penjualan surat
berharga naik sebesar Rp19,78 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019
Jumlah pendapatan selama tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp181,24 miliar atau sebesar
13,59% yaitu dari sebesar Rp1.333,17 miliar di tahun 2019 menjadi sebesar Rp1.151,93 miliar di tahun
2020. Pendapatan terbesar dibukukan dari pendapatan underwriting, neto yang berasal dari entitas
anak yang bergerak dalam bidang asuransi yang turun sebesar Rp115,99 miliar atau sebesar 12,4%
yaitu dari sebesar Rp938,96 miliar di tahun 2019 menjadi sebesar Rp822,97 miliar selama tahun 2020.
Selain itu, laba dari unit penyertaan reksa dana neto mengalami penurunan 68,7% atau sebesar
Rp36,09 miliar yaitu dari Rp52,54 miliar di tahun 2019 menjadi sebesar Rp16,45 miliar di tahun 2020.
Selain itu, kenaikan properti investasi mengalami kenaikan sebesar Rp10,34 miliar atau sebesar
328,3% yaitu dari Rp3,15 miliar di tahun 2019 menjadi Rp13,49 miliar di tahun 2020. Sedangkan bagian
atas laba tahun berjalan entitas asosiasi mengalami penurunan sebesar Rp2,58 miliar atau 72,9% yaitu
dari Rp3,54 miliar di tahun 2019 menjadi Rp0,96 miliar di tahun 2020.

Beban
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6
(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020
Beban usaha selama tahun 2021 mencapai sebesar Rp485,13 miliar atau mengalami kenaikan sebesar
Rp10,84 miliar atau sebesar 2,3% dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp474,29 miliar.

Kenaikan beban tersebut terutama disebabkan oleh beban underwriting, neto yang naik sebesar
Rp41,50 miliar atau 18,6% yaitu dari sebesar Rp222,85 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp264,35
miliar di tahun 2021. Di samping itu, beban umum dan administrasi mengalami penurunan sebesar
Rp27,88 miliar atau sebesar 12,5%, yaitu dari Rp222,52 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar
Rp194,64 miliar di tahun 2021.
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020
Beban usaha selama tahun 2021 mencapai sebesar Rp246,08 miliar atau mengalami kenaikan sebesar
Rp23,71 miliar atau sebesar 10,7% dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp222,37 miliar.
Kenaikan beban tersebut terutama disebabkan oleh beban underwriting, neto yang naik sebesar
Rp32,98 miliar atau 33,9% yaitu dari sebesar Rp97,29 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp130,27
miliar di tahun 2021. Di samping itu, beban umum dan administrasi mengalami penurunan sebesar
Rp8,12 miliar atau sebesar 8,0%, yaitu dari Rp102,15 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp94,03
miliar di tahun 2021.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019
Beban usaha selama tahun 2020 mencapai sebesar Rp1.094,12 miliar atau mengalami penurunan
sebesar Rp172,29 miliar atau sebesar 13,6% dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar
Rp1.266,41 miliar. Penurunan beban tersebut terutama disebabkan oleh beban underwriting, neto yang
turun sebesar Rp99,77 miliar atau 14,78% yaitu dari sebesar Rp675,26 miliar di tahun 2019 menjadi
sebesar Rp575,49 miliar di tahun 2020. Di samping itu, beban umum dan administrasi juga menurun
sebesar Rp38,12 miliar atau sebesar 8,4%, yaitu dari Rp455,2 miliar di tahun 2019 menjadi sebesar
Rp417,08 miliar di tahun 2020.
Laba Tahun Berjalan
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6
(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020
Selama tahun 2021, Perusahaan dan entitas anak membukukan rugi tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp0,78 miliar dibandingkan periode sebelumnya
sebesar minus Rp25,43 miliar, sedangkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada
kepentingan nonpengendali sebesar Rp1,61 miliar atau naik sebesar Rp1,09 miliar dibandingkan
dengan tahun 2020 sebesar Rp0,52 miliar.
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020
Selama tahun 2021, Perusahaan dan entitas anak membukukan laba tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp4,56 miliar dibandingkan periode sebelumnya
sebesar minus Rp14,71 miliar, sedangkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada
kepentingan nonpengendali sebesar Rp0,52 miliar atau turun sebesar Rp0,87 miliar dibandingkan
dengan tahun 2020 sebesar minus Rp0,35 miliar.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019
Selama tahun 2020, Perusahaan dan entitas anak membukukan laba tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp18,46 miliar dibandingkan tahun sebelumnya
sebesar Rp39,44 miliar, sedangkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan
nonpengendali adalah sebesar Rp8,43 miliar atau turun sebesar Rp0,47 miliar atau 5,3% dibandingkan
dengan tahun 2019 sebesar Rp8,90 miliar.
Penghasilan Komprehensif Lainnya
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6
(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penghasilan komprehensif lainnya mengalami penurunan sebesar Rp9,67 miliar atau sebesar 826,5%
yaitu dari sebesar minus Rp1,17 miliar di tahun 2020 menjadi minus Rp10,84 miliar di tahun 2021.
Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif lain yang berasal dari
perubahan bersih nilai wajar investasi tersedia untuk dijual neto.

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020
Penghasilan komprehensif lainnya mengalami penurunan sebesar Rp8,44 miliar atau sebesar 120%
yaitu dari sebesar minus Rp7,03 miliar di tahun 2020 menjadi minus Rp15,47 miliar di tahun 2021.
Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif lain yang berasal dari
perubahan bersih nilai wajar investasi tersedia untuk dijual neto yang mengalami penurunan sebesar
Rp7,12 miliar atau sebesar 101,3%, yaitu dari minus Rp7,03 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar
minus Rp14,15 miliar di tahun 2021.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019
Penghasilan komprehensif lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp8,93 miliar atau sebesar 89,8%
yaitu dari sebesar Rp9,94 miliar di tahun 2019 menjadi Rp18,87 miliar di tahun 2020. Peningkatan
tersebut disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif lain yang berasal dari keuntungan
(kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja neto mengalami peningkatan 219,3% atau sebesar
Rp24,01 miliar, yaitu dari minus Rp10,95 miliar di tahun 2019 menjadi plus Rp13,06 miliar di tahun
2020. Untuk penghasilan komprehensif lain yang berasal dari perubahan bersih nilai wajar investasi
tersedia untuk dijual neto mengalami penurunan sebesar Rp6,99 miliar atau sebesar 43,72%, yaitu dari
Rp15,99 miliar di tahun 2019 menjadi sebesar Rp9,0 miliar di tahun 2020.

D.

INFORMASI ARUS KAS
(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Arus Kas

Periode 6 (enam) Bulan
yang berakhir pada tanggal
30 Juni
2021
2020
(tidak diaudit)

Kas neto diperoleh dari (digunakan
untuk) Aktivitas Operasi
Kas neto diperoleh dari (digunakan
untuk) Aktivitas Investasi
Kas neto digunakan untuk Aktivitas
Pendanaan
Pengaruh neto atas perubahan kurs
pada kas dan setara kas yang
didenominasi dalam mata uang
asing
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas
dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas Awal Periode
Kas dan Setara Kas Akhir Periode

(tidak diaudit)

Periode 3 (tiga) Bulan
yang berakhir pada tanggal
31 Maret
2021

2020

(diaudit)

(tidak diaudit)

Pperiode 12 (dua belas)
bulan yang berakhir pada
tanggal
31 Desember
2020
2019
(diaudit)

(diaudit)

119.803

(32.639)

37.307

(3.191)

25.838

25.477

1.572

5.602

(1.293)

1.974

782

(4.025)

(70.223)

(27.553)

(15.501)

(9.265)

(64.957)

(29.229)

90

1.205

1.204

5.253

(852)

(1.910)

51.242
194.046
245.288

(53.385)
233.237
179.852

21.717
194.050
215.767

(5.229)
233.239
228.010

(39.189)
233.239
194.050

(9.687)
242.926
233.239

Arus Kas dari Kegiatan Operasional
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6
(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020
Penerimaan kas terbesar berasal dari aktivitas entitas anak yang bergerak dalam bidang asuransi yaitu
sebesar Rp945,57 miliar pada tahun 2021, turun sebesar Rp43,09 miliar atau sebesar 4,4% dari tahun
2020 sebesar Rp988,66 miliar. Sedangkan dari entitas anak yang bergerak dalam industri pembiayaan
mengalami penurunan sebesar Rp91,46 miliar atau sebesar 25,7%, yaitu dari Rp355,55 miliar di tahun
2020 menjadi Rp264,07 miliar di tahun 2021. Penerimaan kas dari entitas anak yang bergerak dalam

industri modal ventura mengalami kenaikan sebesar Rp62,27 miliar atau sebesar 152,3% yaitu dari
sebesar Rp40,88 miliar di tahun 2020 menjadi Rp103,15 miliar di tahun 2021.
Pengeluaran kas terbesar berasal dari aktivitas asuransi yang di tahun 2021 mencapai Rp818,53 miliar,
turun sebesar Rp116,60 miliar atau sebesar 12,5% dibandingkan di tahun 2020 sebesar Rp935,13
miliar. Sedangkan dari aktivitas pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp62,83 miliar atau
sebesar 29,5% yaitu dari sebesar Rp212,78 miliar di tahun 2020 menjadi Rp149,95 miliar di tahun
2021. Dari aktivitas modal ventura mengalami kenaikan sebesar Rp16,76 miliar atau 57,9% yaitu dari
sebesar Rp28,95 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp45,71 miliar di tahun 2021.
Di samping itu, pengeluaran kas untuk beban umum dan administrasi turun sebesar Rp41,59 miliar
atau sebesar 19,3% dari sebesar Rp215,19 miliar di tahun 2020 menjadi Rp173,60 miliar di tahun 2021.
Pada tahun 2021, total penjualan reksadana sebesar Rp384,40 miliar, naik sebesar Rp61,77 miliar
dibanding tahun 2020 sebesar Rp322,63 miliar. Sedangkan total pembelian reksa dana pada tahun
2021 sebesar Rp330,06 miliar, naik sebesar Rp151,73 miliar dibanding tahun 2020 sebesar Rp178,33
miliar.
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020
Penerimaan kas terbesar berasal dari aktivitas entitas anak yang bergerak dalam bidang asuransi yaitu
sebesar Rp370,05 miliar pada tahun 2021, turun sebesar Rp51,85 miliar atau sebesar 12,3% dari tahun
2020 sebesar Rp421,90 miliar. Sedangkan dari entitas anak yang bergerak dalam industri pembiayaan
mengalami penurunan sebesar Rp62,67 miliar atau sebesar 32,1%, yaitu dari Rp195,14 miliar di tahun
2020 menjadi Rp132,47 miliar di tahun 2021. Penerimaan kas dari entitas anak yang bergerak dalam
industri modal ventura mengalami kenaikan sebesar Rp7,25 miliar atau sebesar 26,6% yaitu dari
sebesar Rp27,25 miliar di tahun 2020 menjadi Rp34,50 miliar di tahun 2021.
Pengeluaran kas terbesar berasal dari aktivitas asuransi yang tahun 2021 mencapai Rp267,09 miliar,
turun sebesar Rp107,59 miliar atau sebesar 28,7% dibandingkan di tahun 2020 sebesar Rp374,68
miliar. Sedangkan dari aktivitas pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp56,89 miliar atau
sebesar 38,7% yaitu dari sebesar Rp147,07 miliar di tahun 2020 menjadi Rp90,18 miliar di tahun 2021.
Dari aktivitas modal ventura mengalami kenaikan sebesar Rp4,3 miliar atau 17,3% yaitu dari sebesar
Rp24,53 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp28,78 miliar di tahun 2021.
Di samping itu, pengeluaran kas untuk beban umum dan administrasi naik sebesar Rp1,44 miliar atau
sebesar 1,4% dari sebesar Rp106,48 miliar di tahun 2020 menjadi Rp107,92 miliar di tahun 2021. Pada
tahun 2021, total penjualan reksa dana sebesar Rp257,53 miliar, naik sebesar Rp128,85 miliar
dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp128,68 miliar. Sedangkan total pembelian reksa dana pada tahun
2021 sebesar Rp151,66 miliar, naik sebesar Rp46,44 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar
Rp105,22 miliar.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019
Penerimaan kas terbesar berasal dari aktivitas entitas anak yang bergerak dalam bidang asuransi yaitu
dari Rp1.929,52 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.873,17 miliar pada tahun 2020 atau turun sebesar
Rp56,35 miliar atau sebesar 2,9%. Sedangkan dari entitas anak yang bergerak dalam industri
pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp89,97 miliar atau sebesar 16,9%, yaitu dari Rp531,0
miliar di tahun 2019 menjadi Rp620,97 miliar di tahun 2020. Penerimaan kas dari entitas anak yang
bergerak dalam industri modal ventura mengalami penurunan sebesar Rp15,95 miliar atau sebesar
9,78% yaitu dari sebesar Rp163,06 miliar di tahun 2019 menjadi Rp147,11 miliar di tahun 2020.
Pengeluaran kas terbesar berasal dari aktivitas asuransi yang tahun 2020 mencapai Rp1.726,11 miliar,
naik sebesar Rp170,18 miliar atau sebesar 10,9% dibandingkan di tahun 2019 sebesar Rp1.555,93
miliar. Sedangkan dari aktivitas pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp67,77 miliar atau sebesar
21,7% yaitu dari sebesar Rp311,74 miliar di tahun 2019 menjadi Rp379,51 miliar di tahun 2020. Dari
aktivitas modal ventura mengalami penurunan sebesar Rp79,27 miliar atau 47,8% yaitu dari sebesar
Rp165,86 miliar di tahun 2019 dibandingkan sebesar Rp86,59 miliar di tahun 2020.
Di samping itu, pengeluaran kas untuk beban umum dan administrasi turun sebesar Rp78,63 miliar
atau sebesar 15,3% dari sebesar Rp512,38 miliar di tahun 2019 menjadi Rp433,75 miliar di tahun 2020.

Pada tahun 2020, total penjualan reksa dana sebesar Rp618,63 miliar, naik sebesar Rp288,73 miliar
dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp329,90 miliar. Sedangkan total pembelian reksa dana pada tahun
2020 sebesar Rp556,14 miliar, naik sebesar Rp70,45 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar
Rp485,69 miliar.
Arus Kas untuk Kegiatan Investasi
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6
(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar
Rp4,03 miliar atau 72,0% dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan ini terutama berasal dari
penjualan properti investasi dan aset tetap pada tahun 2020 sebesar Rp13,79 miliar dibandingkan
dengan tahun 2021 sebesar Rp1,36 miliar. Di samping itu, pada tahun 2020 terdapat pembelian
properti investasi sebesar Rp9,32 miliar sedangkan pada tahun 2021, tidak ada pembelian properti
investasi.
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar
Rp3,27 miliar atau 165,5 % dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan ini terutama berasal dari
penjualan properti investasi pada tahun 2020 sebesar Rp7,06 miliar, sedangkan penjualan aset tetap
mengalami penurunan sebesar Rp4,36 miliar dibandingkan tahun 2020. Selain itu, pengeluaran kas
untuk pembelian aset tetap turun dari Rp6,31 miliar di tahun 2020 menjadi Rp2,75 milliar di tahun 2021,
atau turun sebesar Rp3,56 miliar atau sebesar 56,4%.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019
Arus kas yang peroleh dari aktivitas investasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp4,81
miliar atau 120,3% dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan ini terutama berasal dari penjualan
properti investasi yang naik sebesar Rp4,75 miliar dibandingkan tahun 2019, sedangkan penjualan aset
tetap mengalami penurunan sebesar Rp1,36 miliar dibandingkan tahun 2019.
Selain itu, pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap turun dari Rp19,49 miliar di tahun 2019 menjadi
Rp9,33 milliar di tahun 2020, atau turun sebesar Rp10,16 miliar atau sebesar 52,1%, dan pembelian
properti investasi mengalami kenaikan dari Rp0,19 miliar di tahun 2019 menjadi sebesar Rp9,32 miliar
di tahun 2020.
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6
(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp42,67 miliar atau
sebesar 154,9% yaitu dari Rp27,55 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp70,22 miliar di tahun 2021.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan pinjaman bank dari Rp226,0 miliar pada
tahun 2020 menjadi Rp53,5 miliar pada tahun 2021 serta penurunan penerimaan dari wesel bayar
jangka menengah dari Rp61,53 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp16,2 miliar pada tahun 2021. Selain
itu, pembayaran pinjaman bank mengalami penurunan dari Rp256,18 miliar pada tahun 2020 menjadi
Rp105,52 miliar pada tahun 2021 dan pembayaran wesel bayar jangka menengah mengalami
penurunan dari Rp58,9 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp34,4 miliar pada tahun 2021.
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp6,23 miliar atau
sebesar 67,2% yaitu dari Rp9,27 miliar di tahun 2020 menjadi sebesar Rp15,50 miliar di tahun 2021.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan pinjaman bank dari Rp92,50 miliar pada
tahun 2020 menjadi Rp53,50 miliar pada tahun 2021 serta penurunan penerimaan dari wesel bayar
jangka menengah dari Rp21,50 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp20,60 miliar pada tahun 2021. Selain

itu, pembayaran pinjaman bank mengalami penurunan dari Rp102,17 miliar pada tahun 2020 menjadi
Rp74,22 miliar pada tahun 2021 dan pembayaran wesel bayar jangka menengah mengalami kenaikan
dari Rp11,90 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp13 miliar pada tahun 2021.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp35,73 miliar atau
sebesar 122,2% yaitu dari Rp29,23 miliar di tahun 2019 menjadi sebesar Rp64,96 miliar di tahun 2020.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran kas neto untuk utang bank selama tahun 2020
sebesar Rp405,89 miliar, naik sebesar Rp160,37 miliar atau 65,3% dari tahun 2019 sebesar Rp245,52
miliar, dan penerimaan utang bank naik sebesar Rp121,46 miliar dari sebesar Rp219,44 miliar di tahun
2019 menjadi sebesar Rp340,90 miliar di tahun 2020.
E.

BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan pengeluaran investasi Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020 dan 2019:
(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan

Tanah
Bangunan
Kendaraan
Peralatan
Total

Periode 6
(enam) Bulan
yang berakhir
pada tanggal
30 Juni 2021
(tidak diaudit)
225
3.094
3.319

Periode 3 (tiga)
Bulan yang berakhir
pada tanggal
31 Maret 2021
(diaudit)
85
2.667
2.752

Periode 12 (dua belas) bulan
yang berakhir pada tanggal
Tanggal 31 Desember
2020
(diaudit)
2.804
806
2.742
2.974
9.326

2019
(diaudit)
6.715
31.827
8.624
3.880
51.046

Belanja modal dilakukan Perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas usaha Perseroan
dalam bentuk perluasan jaringan kantor, peningkatan kapabilitas teknologi informasi. Pembelanjaan
modal yang telah dilakukan diharapkan akan meningkatkan kinerja Perseroan dimasa yang akan
datang.
Pembiayaan belanja modal Perseroan seluruhnya berasal dari arus kas operasional dan hal ini juga
akan berlaku pada belanja modal di masa yang akan datang. Apabila terdapat masalah yang tidak
sesuai dengan pembelian dan tujuan belanja modal, penggunaan likuiditas Perseroan akan menjadi
tidak efisien dan hal ini akan berdampak pada perolehan laba tahun berjalan.
Pembiayaan belanja modal Perseroan seluruhnya berasal dari arus kas operasional dan hal ini juga
akan berlaku pada belanja modal di masa yang akan datang. Apabila terdapat masalah yang tidak
sesuai dengan pembelian dan tujuan belanja modal, penggunaan likuiditas Perseroan akan menjadi
tidak efisien dan hal ini akan berdampak pada perolehan laba tahun berjalan.
F.

MANAJEMEN RISIKO

Kondisi eksternal dan internal Perseroan dan Entitas Anak dapat mempengaruhi perkembangan
kegiatan usaha dan meningkatkan kompleksitas tingkat risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan
Entitas Anak, terutama dalam bidang asuransi, pembiayaan, dan sekuritas. Semakin kompleksnya
risiko perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko menjadi hal sangat penting bagi
Perseroan dan Entitas Anak agar dapat melaksanakan bisnis dengan tingkat risiko yang terukur,
pengelolaan kegiatan perusahaan yang sehat dan terpadu (Good Corporate Governance) memerlukan
penerapan manajemen risiko yang mendukung pencapaian target kinerja dan mampu menjaga
kelangsungan usaha. Dengan menerapkan manajemen risiko, Perseroan dapat meningkatkan
efektivitas penggunaan modal dan tingkat pengembangan modal (Return on Equity/ROE) untuk
selanjutnya dapat memberi nilai tambah bagi pemegang saham, meningkatkan kepercayaan
pemegang saham dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya, serta meningkatkan bisnis pada

tingkat optimal. Untuk mencapai tujuan di atas fokus penerapan manajemen risiko terutama pada
efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko.
Penerapan manajemen risiko melibatkan semua unsur Perseroan dan Entitas Anak, terutama
pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris serta organisasi dan fungsi yang secara langsung
terkait dengan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dan Entitas Anak, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, kecukupan
proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen risiko, dan sistem
pengendalian intern yang menyeluruh.
1.

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris mencakup atas hal-hal sebagai berikut:
a.
Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain Direksi dan Dewan
komisaris bertanggung jawab terhadap penilaian risiko dan permodalan.
b.
Sumber daya manusia, antara lain Direksi menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap
jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
c.
Organisasi manajemen risiko, antara lain Direksi menetapkan struktur organisasi yang disertai
dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan
manajemen risiko pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan
usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.
Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko, Direksi dan Dewan Komisaris dibantu oleh
Fungsi Internal Audit, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Satuan kerja Manajemen Risiko
serta Management Consultation Programme (MCP) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan, dalam merumuskan kebijakan, strategi
manajemen risiko termasuk penetapan limit serta memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan
manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari perubahan
kondisi eksternal dan internal Perseroan yang akan mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil
risiko.
2.

Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan
dan prosedur manajemen risiko dan limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi,
dan strategi bisnis perusahaan. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko tersebut
dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan
tingkat risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan praktek perusahaan yang
sehat.
3.

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses
penerapan manajemen risiko.
Proses Manajemen Risiko terdiri dari:
a.

Identifikasi
Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perseroan dan dilakukan
dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya.
Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat
pada setiap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang juga meliputi produk dan jasa-jasa
lainnya. Identifikasi risiko dilakukan di Kantor Pusat Perseroan dan di seluruh kantor Entitas Anak
Perseroan baik Pusat maupun Cabang seluruh Indonesia dengan menggunakan perangkat
Manajemen Risiko

b.

Pengukuran
Pengukuran risiko dilakukan dengan pemilihan metode pengukuran risiko yang disesuaikan
dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode pengukuran risiko digunakan
untuk mengukur ekspose risiko Perseroan sebagai acuan untuk melakukan pemantauan dan

pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio
maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan.
c.

Pemantauan
Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya ekspose risiko, kepatuhan limit internal dan
konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan
dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun MCP. Hasil pemantauan digunakan dalam rangka
mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d.

Pengendalian
Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang
melebihi limit dengan melakukan mitigasi risiko, peningkatan kontrol (pengawasan melekat),
penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian, dan audit internal secara periodik. Di
samping itu juga dilakukan analisis terhadap Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB).

4.

Sistem informasi manajemen risiko

Dalam rangka mendukung proses manajemen risiko perlu mengembangkan sistem informasi
manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.
5.

Sistem pengendalian intern

Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern
yang baik. Sistem pengendalian yang efektif dapat membantu perusahaan dalam menjaga asetnya,
menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan
kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi
risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran.
G.

PENGUKURAN KINERJA KOMPREHENSIF

Perseroan mengimplementasikan Balanced Scorecard yang merupakan suatu ukuran yang cukup
komprehensif dalam mewujudkan kinerja, yang mana keberhasilan keuangan yang dicapai perusahaan
bersifat jangka panjang. Balanced Scorecard tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja perusahaan
tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategis secara total kepada seluruh tingkatan dalam
organisasi. Dengan pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya merupakan ukuran-ukuran
keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan, maka perusahaan dapat
menjalankan bisnisnya dengan lebih baik.

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA
Pembeli Siaga menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan bersedia
untuk sebagian dari membeli sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD pada
Tanggal Penjatahan maksimum dengan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan bahwa:
-

apabila jumlah saham tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang HMETD, baik
berdasarkan HMETD yang dimiliki atau berdasarkan Pemesanan Tambahan, maka Pembeli
Siaga wajib untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang
HMETD tersebut dengan pembatasan bahwa dana yang tersedia untuk Pembeli Siaga
melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan jumlah sisa saham yang tidak diambil
bagian seluruhnya sebesar Rp1.100.000.000.000,- (satu triliun seratus miliar Rupiah).

A.

Keterangan Mengenai Pembeli Siaga

Equity Global International Limited (“EGIL”)
Equity Global International Limited adalah badan hukum asing yang berkedudukan di negara Hong
Kong.

Alamat Kantor Pusat

:

No. Telp.
No. Fax.
Email
Kegiatan Usaha EGIL

:
:
:
:

Susunan Pemegang
Saham
Susunan Pengurus

:
:

Direktur

:

Room 1101, 11/F., Shanghai Industrial Investment Building, Nos. 4862 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
(852) 3192 0322
(852) 2915 890
charlowong@biznetvigator.com.
Investasi

100% dimiliki oleh Pinnacle Asia Diversified Fund
Berdasarkan Register of Directors susunan pengurus EGIL pada saat
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Toh David Ka Hock

Sesuai dengan pernyataan EGIL yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan
akan menjadi pembeli siaga atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD
dengan pembatasan dana yang disiapkan untuk keperluan tersebut seluruhnya sebanyak-banyaknya
Rp1.100.000.000.000, - (satu triliun seratus miliar Rupiah).
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham EGIL sebagai berikut:
Pinnacle Asia
Diversified Fund
100,00%

Equity Global
International Limited
67,76%

PT Equity Development
Investment Tbk
(Perseroan)
Pemegang Saham Pengendali (PSP) Perseroan adalah Equity Global International Limited, yang 100%
(seratus persen) dimiliki oleh Pinnacle Asia Diversified Fund, yang merupakan dana investasi
berdasarkan hukum Singapore, dikenal sebagai Pinnacle Asia Diversified Fund yang dikelola oleh
ZICO Allshores Trust (S) Ltd. sebagai Wali Amanat atas dana investasi tersebut dengan Haven Capital
Pte. Ltd. sebagai manager investasi terhitung tanggal 31 Agustus 2016.
Pinnacle Asia Diversified Fund merupakan kumpulan dana dari pemodal yang menyerahkan
pengelolaan dana tersebut kepada Wali Amanat dalam hal ini ZICO Allshores Trust (S) Ltd untuk
kepentingan penerima manfaat yakni Equity Global International Limited, pemodal dalam hal ini tidak
memiliki kendali langsung kepada Equity Global International Limited selaku penerima manfaat oleh
karenanya sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Manager
Investasi pada Wali Amanat Zico Allshores Trust (S) Ltd dalam hal ini Jamil Bin Mohamed adalah yang
dilaporkan Perseroan sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dana Pinnacle Asia Diversified Fund
sebagai Pemilik Manfaat tidak langsung pada Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2021 melalui situs
web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia www.ahu.go.id.
Sumber Dana Yang Digunakan Oleh Pembeli Siaga
Sumber dana yang digunakan oleh EGIL untuk mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dan
sebagai pembeli siaga sebagian dari sisa saham dalam PUT V berasal dari setoran modal yang
dilakukan oleh Pinnacle Asia Diversified Fund Dana.
Pada tanggal 17 November 2021, Equity Global International Limited telah menerima dana dari
Pinnacle Asia Diversified Fund dana masuk di rekening bank Equity Global International Limited di
Bank United Overseas Bank Limited (UOB) Singapore dan Equity Global International Limited telah
menginstrusikan UOB untuk mentransfer dana setara dengan Rp1.100.000.000,- (satu triliun serratus
miliar Rupiah) ke rekenin Perseroan pada tanggal 15 Desember 2021.

Uraian Tentang Persyaratan Penting Dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham Oleh Pembeli Siaga
Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau
membeli sebagian dari Sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD lainnya setelah
dialokasikan terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan tambahan yang dipesan oleh pemegang HMETD
yang telah melaksanakan HMETD-nya.
Sesuai dengan pernyataan tanggal 19 November 2021 Equity Global International Limited selaku
Pemegang Saham Pengendali (PSP) Perseroan dengan kepemilikan 67,76% (enam puluh tujuh koma
tujuh puluh enam persen) telah menyatakan memiliki dana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang
menjadi haknya yakni sebesar 5.051.396.464 (lima miliar lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh
enam ribu empat ratus enam puluh empat) saham Seri C dengan harga pelaksanaan Rp165,- (seratus
enam puluh lima Rupiah) per saham dengan demikian dana yang akan disiapkan untuk pelaksanaan
HMETD yang menjadi hak Equity Global International Limited adalah sebesar Rp833.480.416.560,(delapan ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu lima
ratus enam puluh Rupiah).
Sedangkan berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, porsi yang akan diambil sebagai Pembeli
Siaga atas sebagian sisa saham Perseroan dengan jumlah 1.615.270.203 (satu miliar enam ratus lima
belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga) Saham Seri C dengan total dana yang disediakan
adalah sebesar Rp266.519.583.495,- (dua ratus enam puluh enam miliar lima ratus sembilan belas juta
lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah).
Dengan demikian sesuai dengan kesepakatan maka total dana yang dikomitmenkan oleh Equity Global
International Limited adalah tetap senilai Rp1.100.000.000.000,- (satu triliun seratus miliar Rupiah),
dan kekurangan sebesar Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) akan dibayarkan secara tunai.
Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau
membeli bagian sebagian Sisa Saham berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham ini tergantung
pada dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan di bawah ini:
a. Pernyataan Pendaftaran Efektif; dan
b. PT Bank Ganesha Tbk telah memperoleh seluruh persetujuan dan izin yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyampaikan
rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam
rencana bisnis PT Bank Ganesha Tbk kepada pengawas perbankan OJK.

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM
Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan
sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT V ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi
Saham.
Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT
V Perseroan:
1.

Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan
saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Desember 2021, berhak memperoleh HMETD
(“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham dalam rangka
PUT V ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama, mempunyai 1 (satu)
HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli
sebanyak 1 (satu) Saham Seri C Baru dalam PUT V dengan Harga Pelaksanaan Rp165,- (seratus
enam puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan
pembelian Saham Tambahan.
Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Tambahan adalah:
1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang
memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau

2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan
periode perdagangan HMETD.
Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga
dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut
dengan peraturan pelaksanaannya.
Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka
para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan
menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan
kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran
pemegang saham yaitu tanggal 10 Desember 2021.
Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan menghindari keramaian
untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (Covid-19), BAE akan mengarahkan para
pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat
menghubungi BAE untuk diberikan pengarahan cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek
yang dapat dibuka di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI.
Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui system KSEI.

2.

Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,
HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek masing-masing Pemegang
Saham yang berhak di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada
DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2021. Prospektus dan petunjuk
pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.theequityone.com dan situs web Bursa
Efek Indonesia www.idx.co.id.
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan
Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.
Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke dm@datindo.com
dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan
digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:
- copy KTP,
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham.
Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120
Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078
Email : dm@datindo.com
Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat
menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.
3.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib
mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai
pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi
pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository-Book Entry Settlement System (“C-BEST”)
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan,
Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan
permohonan tersebut;
ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di
dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan
Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD
tersebut ke rekening Bank Perseroan.
Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan
dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan
ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya
oleh KSEI. Saham Tambahan hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan
selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana
pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan.
Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya
harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan
scan copy melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:
- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari
bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan
lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum).
Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Tambahan hasil pelaksanaan dalam
bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau bank kustodian
partisipan KSEI dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang
diperlukan.
Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang
SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di
KSEI.
Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi
bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan
ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.
Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan
20 Desember 2021 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).
Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang
tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan
pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti
diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam syarat-syarat pembelian.
4.

Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD
yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI,
dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom
pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS
Tambahan.
Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil
pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan
melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang
tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan
sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan
kolektif KSEI.
a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan
hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE
Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

-

-

Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk
mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan
pengelolaan efek atas Saham Tambahan hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI
dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham
Tambahan atas nama pemberi kuasa;
Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran
dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank
Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan
pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000
(dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPn
10%.

b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil
penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE
Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran
dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah)
dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank
Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
c.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS
Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan scan copy
dokumen sebagai berikut:
- Instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang
sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam
Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
- Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan
pendistribusian Saham Tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank
Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima
pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2021 dalam keadaan
baik (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan
dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
5.

Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Desember 2021
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi
jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas
Saham Tambahan akan dipenuhi.
b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi jumlah
seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka kepada pemesan yang
melakukan pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara
proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing
pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Tambahan.
Bilamana seluruh pemesanan Saham Tambahan telah dipenuhi dan masih terdapat sisa saham dalam
PMHMETD ini maka Equity Global International Limited selaku Pembeli Siaga sesuai dengan
Perjanjian Pembelian Sisa Saham, akan mengambil bagian sebagian sisa saham dalam PMHMETD
ini.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai
kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT V ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan
berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No.
Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan
dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal
Penjatahan berakhir.
6.

Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif
KSEI) dan Pemesanan Saham Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT V yang permohonan pemesanannya
diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang
Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan
mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke
rekening Bank Perseroan sebagai berikut:
Bank Ganesha
Rekening Perantara Dana Right Issue
a.n PT Equtiy Development Investment Tbk
Kantor Pusat Hayam Wuruk
No. Rekening: 0910-1-98888-9
Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan
cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian
Saham Tambahan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet
giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet
giro yang dananya telah diterima baik (in good funds) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.
Untuk pemesanan pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang
mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank
Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 24 Desember 2021.
Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT V ini menjadi beban pemesan.
Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.
7.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham
Tambahan akan menyampaikan melalui surat elektronik kealamat surat elektronik yang sama ketika
Pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, bukti tanda terima
pemesanan Saham Tambahan yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda
bukti pemesanan pembelian Saham Tambahan untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat
mengambil Saham Tambahan. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan
mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui
Pemegang Rekening di KSEI.
8.

Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Tambahan, baik sebagian atau secara
keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan
pemesanan Saham Tambahan akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan
pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam
bentuk warkat.
Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Tambahan antara lain:
a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat
pemesanan Saham Tambahan yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9.

Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Tambahan dalam
PMHMETD atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Tambahan, maka Perseroan akan
mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan
mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan
dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021 Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal
24 Desember 2021 tidak akan disertai bunga.
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan melebihi tanggal pengembalian uang
pemesanan yang telah dijadwalkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya dihitung secara harian
sama dengan tingkat suku bunga rata-rata deposito berjangka jangka waktu 1 (satu) bulan bunga
Deposito Bank Indonesia yakni sebesar 2,75% per tahun.
Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI
pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.
10.

Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke
Rekening Efek

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai
haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja
setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima
dengan baik di rekening bank Perseroan.
Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang
melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat
selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana
pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening bank Perseroan.
Adapun Saham Tambahan hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk
diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI
selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.
SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat,
09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 16 Desember 2021, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat
diambil pada tanggal 24 Desember 2021 atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah proses
penjatahan.
Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen
sebagai berikut:
- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau
pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan)
bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari
pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.
11.

Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat
menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus
dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan
kolektif KSEI.

PENPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD
Bilamana Perseroan telah memperoleh Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran maka
Perseroan akan mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PUT V ini melalui
website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan
Prospektus dalam bentuk cetakan.
a.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD
akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian
masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada
DPS PMHMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat
di download di website Perseroan www.theequityone.com dan di www.idx.co.id.

b.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di
KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat
mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan
formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 13 Desember 2021 dengan
melampirkan scan copy kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120
Telp. 021 - 3508070 Fax. 021 - 3508069
dm@datindo.com

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham
Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Desember 2021 belum menghubungi BAE untuk
memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun
Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN
Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Tambahan Informasi atas Prospektus Ringkas Awal ini
atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT V ini,
para Pemegang Saham dipersilahkan untuk menghubungi:
PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
Wisma Hayam Wuruk Lantai 3
Jl. Hayam Wuruk No. 8
Jakarta 10120 - Indonesia
Telp. 62 21 806-32550
Fax. 62 21 231-3285
Website www.theequityone.com
Email: secretary@theequityone.com

