JADWAL PENAWARAN UMUM
Masa Penawaran Umum

:

2 Januari 2020 – 3 Januari 2020

Tanggal Penjatahan

:

6 Januari 2020

Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik

:

7 Januari 2020

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan

:

7 Januari 2020

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

:

8 Januari 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.
PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERN YATAAN
PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN
ASET SKALA KECIL

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang penyedia jasa digital travel marketplace
Kantor Pusat
Plaza 89 Lantai 12
Kav.X7, Jl. H.R. Rasuna Said No.6 Kuningan
Karet Kuningan, Setia Budi,
Jakarta Selatan 12940
Telp: (+62) 822 4659 8802
E-mail: corporate@pigjo.com
Website: www.pigijo.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 48,98% (empat puluh delapan koma sembila delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor
Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham
Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah
Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah).
Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan
sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan
dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT SURYA FAJAR SEKURITAS
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN DAN KEGAGALAN TEKNOLOGI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO
USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA
SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN
TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK
MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM
PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM
TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2019

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 004/TGI-Corp/X/2019 tertanggal 17 Oktober 2019
yang telah diunggah pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) OJK pada tanggal 18 Oktober 2019,
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995
tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan
peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).
Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip
Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 22 November 2019 dengan surat
No. S-07541/BEI.PP2/11-2019, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat
pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang
pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM
dan Peraturan Nomor IX.A.2.
Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka
Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang
disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik
Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang
memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan
afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG
SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK
DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN
PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU
DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN
KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG
DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU
MENYESATKAN.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN
Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:
“Afiliasi”

:

berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Angka 1 UUPM yaitu:
a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan
keturunan sampai derajat kedua, baik secara
horisontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur,
atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana
terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan
Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik
langsung maupun tidak langsung, mengendalikan
atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang
dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung
oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang
saham utama.

“Bank Kustodian”

:

berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari
OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan
jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

”BAPEPAM”

:

berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.

”BAPEPAM dan LK”

:

berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan yang merupakan penerus Badan Pengawas
Pasar Modal (“BAPEPAM”) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) UUPM, dengan struktur organisasi
terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30
Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang
bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17
Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas,
dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan
jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan
dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas
Jasa Keuangan.

”Biro Administrasi Efek” atau “BAE”

:

berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk
melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran
Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa
Korpora, berkedudukan di Jakarta.

“BNRI”

:

berarti Berita Negara Republik Indonesia.

“Bursa Efek” atau “BEI”

:

berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh
PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas
berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan
dicatatkan.
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”Daftar Pemegang Saham” atau “DPS”

:

berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat
keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang
Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data
yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”

:

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

“Efek”

:

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

”Efektif”

:

berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal
Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara
lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria
yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait
dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum dan peraturan yang terkait
dengan Penawaran Umum; atau
b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal
perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan
atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak
ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi
lebih lanjut yang diperlukan.

”Formulir Konfirmasi Penjatahan”
atau “FKP”

:

berarti formulir konfirmasi atas hasil penjatahan akhir atas
nama pemesan sebagai bukti kepemilikan atas Saham
Yang Ditawarkan pada pasar perdana.

“Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau “FPPS”

:

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

“Harga Penawaran”

:

berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan pada
Penawaran Umum, harga tersebut akan ditentukan dan
disetujui oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dan selanjutnya ditetapkan pada suatu Addendum
Perjanjian Pelaksana Emisi Efek.

”Hari Bursa”

:

berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek
di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali
hari tersebut merupakan hari libur nasional atau
dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

”Hari Kalender”

:

berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan
Gregorian Calender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu
dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu
oleh Pemerintah.

iii

”Hari Kerja”

:

berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari
sabtu, minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia.

“KAP”

:

berarti Kantor Akuntan Publik.

”KSEI”

:

berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia,
yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan
Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan
di Jakarta.

“Kemenkumham”

:

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

“Konfirmasi Tertulis”

:

berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI
dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek
untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar
Sekunder.

“Manajer Penjatahan”

:

berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggung jawab
atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang
ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7.

“Masa Penawaran”

:

berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

”Masyarakat”

:

berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun
Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan
hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang
bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia
ataupun di luar negeri.

“Menkumham”

:

berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri
Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik
Indonesia).

“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”

:

berarti lembaga independen sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya
meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor perbankan, pasar modal,
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan
lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan
lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan
kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan
pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK
dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55
Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

“Pasar Perdana”

:

berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan
Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran

iv

sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan
pada Bursa Efek.
“Pasar Sekunder”

:

berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan
pada dan setelah Tanggal Pencatatan.

”Pemegang Rekening”

:

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik
Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian
dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang
disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
Peraturan KSEI.

“Penawaran Awal”

:

berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang
antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon
pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau
perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun
2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

“Penawaran Umum Perdana Saham” atau “Penawaran
Umum”

:

berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang
dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada
Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam
UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

“Penitipan Kolektif”

:

berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang
dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya
diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam
UUPM.

“Penjamin Emisi Efek”

:

berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan
Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana
Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran
hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada
Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”

:

berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan
pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum
Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Surya Fajar
Sekuritas.

“Peraturan Nomor IX.A.2”

:

berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran
Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan Nomor IX.A.7”

:

berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.7, Lampiran
Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum.

“Peraturan Nomor IX.E.1”

:

berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.E.1 Lampiran
Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No Kep-412/BL/2009
tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

v

“Peraturan Nomor IX.E.2”

:

berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.E.2 Lampiran
Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama.

“Peraturan Nomor IX.J.1”

:

berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok
Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

“Perjanjian Pendaftaran Efek”

:

berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di
KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan
oleh dan antara Perseroan dengan KSEI
No. SP-100/SHM/KSEI/1019 tanggal 25 Oktober 2019,
berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahanpenambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang
dibuat oleh para pihak di kemudian hari.

“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”

:

berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
Perseroan No. 39 tanggal 15 Oktober 2019 sebagaimana
diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum
Perseroan No. 133 tanggal 17 Desember 2019, yang
keduanya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek
dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum,
yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.E.,S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE”

:

berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan No. 38 tanggal 15
Oktober 2019 sebagaimana diubah berdasarkan Akta
Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan
No. 40 tanggal 11 November 2019 dan Akta Addendum
Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek Perseroan No. 132 tanggal 17 Desember 2019,
yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie,
S.E.,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Surya Fajar
Sekuritas selaku pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek,
Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan
Penawaran Umum.

“Pernyataan Efektif”

:

berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK
mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan
Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan
Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1
dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.

“Pernyataan Pendaftaran”

:

berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh
Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana
Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan
penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana
dimaksud dalam POJK No. 53 Tahun 2017, dan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.A.2.

”Perseroan”

:

berarti PT Tourindo Guide Indonesia Tbk, suatu Perseroan
Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.
”Perusahaan Efek”

:

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

“POJK No. 25 Tahun 2017”

:

berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21
Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang
Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham,
menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang
merupakan lampirannya.

“POJK No. 30 Tahun 2015”

:

berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum tanggal 22 Desember 2015.

“POJK No. 32 Tahun 2014”

:

berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah
dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

“POJK No. 33 Tahun 2014”

:

berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik tanggal 8 Desember 2014.

“POJK No. 34 Tahun 2014”

:

berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang
Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau
Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

“POJK No. 35 Tahun 2014 “

:

berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
tanggal 8 Desember 2014.

“POJK No. 53 Tahun 2017

:

berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum
dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset
Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

“POJK No. 54 Tahun 2017

:

berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang
Bentuk Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum
dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset
Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

“POJK No. 55 Tahun 2014”

:

berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit tanggal 29 Desember 2015.

“POJK No. 56 Tahun 2014”

:

berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit
Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
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”Prospektus”

:

berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan
Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar
Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM,
juncto POJK No. 54 Tahun 2017.

“Prospektus Awal”

:

berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan
dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting
dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang
Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan
jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran,
penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan
dengan persyaratan penawaran yang belum dapat
diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan
Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan
Peraturan BAPEPAM Nomor IX.A.8 Lampiran Keputusan
Ketua BAPEPAM No Kep-41/PM/2000, tanggal 27
Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.2.

“PSAK”

:

berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang
diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku
umum di Indonesia.

“Rekening Efek”

:

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

“Rp”

:

berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik
Indonesia.

“RUPS”

:

berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“RUPSLB”

:

berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

“Saham”

:

berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik
yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.

“Saham Baru”

:

berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

“Saham Yang Ditawarkan”

:

berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh
Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp80,(delapan puluh Rupiah) per lembar saham untuk
ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui
Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian
dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak
150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas
nama sebesar 48,98% (empat puluh delapan koma
sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan
disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana
Saham.

“Surat Kolektif Saham”

:

berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
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“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”

:

berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk
kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan ketentuan KSEI.

“Tanggal Pembayaran”

:

berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang
Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan
disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada
Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13.4
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Tanggal Pencatatan”

:

berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan
pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1
(satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.

“Tanggal Pengembalian”

:

berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian
Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dan melalui Penjamin Emisi Efek lainnya selain PT
Surya Fajar Sekuritas kepada para pemesan dan kepada
para pemesan khusus sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 1 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Tanggal Penjatahan”

:

berarti tanggal penjatahan sesuai Peraturan Nomor
IX.A.7, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja
setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat
mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan
Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui
Pemegang Rekening.

“Tanggal Penyerahan Efek”

:

berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang
Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya
2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan.

“Tanggal Penyerahan Formulir merupakan Konfirmasi
Penjatahan”

:

berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi
Penjatahan Saham yang pula Tanggal Penyerahan efek.

“UUPM”

:

berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar
Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64
Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturanperaturan pelaksananya atau segala perubahan dan/atau
penambahannya di kemudian hari.

“UUPT”

:

berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106
Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturanperaturan pelaksananya atau segala perubahan dan/atau
penambahannya di kemudian hari.
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DAFTAR SINGKATAN NAMA
“Perseroan”
“SFC”

: PT Tourindo Guide Indonesia Tbk
: PT Surya Fajar Capital Tbk

x

I.

INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham
biasa atas nama atau sebesar 48,98% (empat puluh delapan koma sembilan puluh delapan persen) dari modal ditempatkan
dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp80,- (delapan puluh Rupiah) setiap
saham yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp80,(delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum
adalah sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah).
Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan
memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya
dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu.

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA Tbk.
Kegiatan Usaha Utama
Bergerak di bidang penyedia jasa digital travel marketplace
Kantor Pusat
Plaza 89 Lantai 12
Kav.X7, Jl. H.R. Rasuna Said No.6 Kuningan
Karet Kuningan, Setia Budi,
Jakarta Selatan 12940
Telp: (+62) 822 4659 8802
E-mail: corporate@pigijo.com
Website: www.pigijo.com
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN DAN KEGAGALAN
TEKNOLOGI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI
PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN
SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN
TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI
SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR
SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM
PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK
SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA.
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Perseroan didirikan dengan nama PT Tourindo Guide Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 20 Februari 2017
yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah mendapatkan
pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan-nya No. AHU-0008712.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 23
Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024969.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari
2017, namun Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Humberg
Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat
Keputusan No. AHU-0082881.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346199 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019, dan (iii) mendapatkan
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346200 tertanggal 15 Oktober
2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019
(“Akta No. 36/2019”). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta 36/2019, akan berlaku
efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal.
Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha
dalam bidang informasi dan komunikasi.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai
berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Claudia Ingkiriwang
2. Darren Arthur Philip Setiawan
3. PT Surya Fajar Capital Tbk
4. Ellen Yanury Luassa
5. Henri Widodo
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Saham
625.000.000

Nilai Nominal Rp80,- per saham
Jumlah Nominal (Rp)
Persentase (%)
50.000.000.000

54.218.750
31.250.000
47.343.750
11.718.750
11.718.750
156.250.000
468.750.000

4.337.500.000
2.500.000.000
3.787.500.000
937.500.000
937.500.000
12.500.000.000
37.500.000.000

34,70
20,00
30,30
7,50
7,50
100,00

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

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. Claudia Ingkiriwang
2. Darren Arthur Philip Setiawan
3. PT Surya Fajar Capital Tbk
4. Ellen Yanury Luassa
5. Henri Widodo
6. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp80,- per saham
Sebelum Penawaran Umum
Setelah Penawaran Umum
Jumlah Nominal Persentase
Jumlah Nominal Persentase
Jumlah Saham
Jumlah Saham
(Rp)
(%)
(Rp)
(%)
625.000.000 50.000.000.000
625.000.000 50.000.000.000
54.218.750
31.250.000
47.343.750
11.718.750
11.718.750
156.250.000
468.750.000

4.337.500.000
2.500.000.000
3.787.500.000
937.500.000
937.500.000
12.500.000.000
37.500.000.000
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34,70
20,00
30,30
7,50
7,50
100,00

54.218.750
31.250.000
47.343.750
11.718.750
11.718.750
150.000.000
306.250.000
318.750.000

4.337.500.000
2.500.000.000
3.787.500.000
937.500.000
937.500.000
12.000.000.000
24.500.000.000
25.500.000.000

17,70
10,20
15,46
3,83
3,83
48,98
100,00

Hukum yang Berlaku
Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau
sebesar 48,98% (empat puluh delapan koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah
Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham
biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 156.250.000 (seratus lima puluh
enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana
Saham. Sehingga total saham yang dicatatkan sebanyak 306.250.000 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham.
Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak
306.250.000 (tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal
ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum
Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah
harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak
tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan
setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017
memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung
maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.
Sesuai dengan POJK 25/POJK.04/2017, seluruh pemegang saham sebelum penawaran umum tidak akan mengalihkan seluruh
kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.
TERKAIT KONDISI PERUSAHAAN (BUSINESS LIFE CYCLE) SAAT INI YANG MASIH DALAM TAHAP AWAL ATAU
RINTISAN (STARTUP) DAN DILANJUTKAN DENGAN TAHAP BERIKUTNYA (GROWTH PHASE) DIMANA
KEBUTUHAN PENDANAAN DAN PENDAPATAN YANG BELUM SEIMBANG, MAKA GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN
USAHANYA KE DEPAN, PERSEROAN AKAN MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU
EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS)
BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF GUNA MEMBIAYAI KEBUTUHAN
OPERASIONALNYA TERSEBUT.
PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI
SAHAM PERSEROAN.
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II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan
untuk:
Seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan seperti biaya pemasaran dan
promosi, biaya sewa, serta biaya operasional guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.
Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah
sebesar 17,30% (tujuh belas koma tiga puluh persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham
ini yang meliputi:
1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 8,33% (sembilan persen) yang terdiri dari biaya jasa
penyelenggaraan (management fee) sebesar 5,76%, biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 2,7%, dan biaya
jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,54%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 6,41% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 2,84%, biaya jasa
konsultan hukum 3,15%, dan biaya jasa notaris sebesar 0,43%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 1,22% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya pendaftaran OJK sebesar 0,05%.
5. Biaya lain-lain sebesar 0,42% yang terdiri dari biaya pendaftaran BEI dan KSEI, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan
formulir, biaya iklan Prospektus Awal (jika ada) dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan
dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Perseroan akan menyampaikan pertanggungjawaban realisasi Penawaran
Umum secara berkala kepada para Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan melaporkannya kepada OJK setiap 6 (enam)
bulan sekali sesuai dengan POJK No. 30/2015.
Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan
menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan
mata acara RUPS kepada OJK dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.
Perseroan akan menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS
tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran
Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan
likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.
PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG
BERLAKU.
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III.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan
Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang. Analisis dan pembahasan oleh manajemen ini harus
dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan auditan Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.
1.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Tourindo Guide Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 20 Februari 2017
yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah mendapatkan
pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan
No. AHU-0008712.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0024969.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017, namun Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia .
Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Humberg
Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat
Keputusan No. AHU-0082881.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346199 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019, dan (iii) mendapatkan
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346200 tertanggal 15 Oktober
2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019
(“Akta No. 36/2019”). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta 36/2019, akan berlaku
efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal.
Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha
dalam bidang informasi dan komunikasi.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Kegiatan usaha utama:
Menjalankan usaha di bidang Informasi dan komunikasi yang meliputi:
(a)
(b)

Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (E-Commerce), yang mencakup kegiatan
pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (E-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan
pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet;
Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, yang mencakup:
(i)
(ii)
(iii)

Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan
dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi
yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan
usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya
melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan
tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi
elektronik yaitu: (1) pemesanan; dan/atau (2) Pembayaran; dan/atau (3) pengiriman atas kegiatan tersebut.
Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial
(profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi
elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial
technology (FinTech) dan on demand online services.
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Kegiatan Usaha Penunjang:
(a)

Menjalankan usaha perdagangan secara impor, ekspor dan interinsulair serta lokal, baik atas tanggungan sendiri
maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner,
perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain lainnya;
(b)
Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau
mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau
memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam
melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau
melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas;
(c)
Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan
organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini
melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk
dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan
kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
Serta seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.

ANALISA KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan penjualan, beban usaha, laba kotor, rugi sebelum pajak penghasilan, rugi tahun berjalan dan rugi
komprehensif Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 serta
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Keterangan
Penjualan
Laba kotor
Rugi sebelum pajak
Rugi tahun/periode berjalan
Rugi komprehensif tahun berjalan

30 Juni
2019
36.182.480
3.603.470
1.750.065.046
1.750.065.046
1.751.045.434

2.1.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

2.1.1.

Penjualan

2018

415.930.844
415.930.844
415.930.844

(dalam Rupiah)
31 Desember
2018
2017
28.291.550
2.145.100
1.409.142.932
13.984.839
1.409.142.932
13.984.839
1.409.142.932
13.984.839

Perbandingan penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018
Penjualan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp36.182.480,- mengalami peningkatan sebesar
Rp36.182.480,- dibandingkan dengan penjualan pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp0,-. Penyebab utama peningkatan
penjualan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan soft launching dari website Pigijo.
Perbandingan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp28.291.550,- mengalami peningkatan sebesar
Rp28.291.550,- dibandingkan dengan penjualan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0,-. Penyebab utama peningkatan
adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan soft launching dari website Pigijo.
Komponen-komponen dari penjualan Perseroan antara lain disajikan dalam tabel berikut dibawah ini:
Keterangan
Tiket pesawat
Paket perjalanan & wisata
Tiket acara
Lain-lain
Total

30 Juni
2019
21.048.480
11.158.000
976.000
3.000.000
36.182.480
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2018

-

(dalam Rupiah)
31 Desember
2018
2017
17.807.450
6.609.100
3.875.000
0
28.291.550
-

2.1.2.

Laba Kotor

Perbandingan laba kotor untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018
Laba kotor Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp3.603.470,- mengalami peningkatan sebesar Rp3.603.470,dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp0,-. Penyebab utama peningkatan adalah dimulainya
operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan soft launching dari website Pigijo.
Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.145.100,- mengalami peningkatan sebesar
Rp2.145.100,- dibandingkan dengan laba kotor pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0,-. Penyebab utama peningkatan
adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan soft launching dari website Pigijo.
2.1.3.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan rugi sebelum pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan
30 Juni 2018
Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp1.750.065.046,- mengalami
peningkatan sebesar Rp1.334.134.202,- dibandingkan dengan rugi sebelum pajak pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar
Rp415.930.844,-. Penyebab utama peningkatan kerugian sebelum pajak penghasilan adalah adanya peningkatan dari biaya
umum & administrasi yang disebabkan pengembangan Perseroan, terutama beban gaji atas peningkatan sumber daya manusia
dan beban depresiasi/amortisasi atas aset tetap Perseroan.
Perbandingan rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017
Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.409.142.932,- mengalami
peningkatan sebesar Rp1.395.158.093,- dengan rugi sebelum pajak pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp13.984.839,Penyebab utama peningkatan kerugian sebelum pajak penghasil adalah dimulainya operasional Perseroan pada bulan Juni
2018 yang merupakan soft launching dari website Pigijo, hal ini tentunya berdampak signifikan terhadap beban gaji atas
penambahan SDM Perseroan, dan peningkatan beban depresiasi/amortisasi atas penambahan aset tetap Perseroan pada
tahun berjalan.
2.1.4.

Rugi Tahun/Periode Berjalan

Perbandingan rugi tahun/periode berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30
Juni 2018
Rugi tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp1.750.065.046,- mengalami peningkatan sebesar
Rp1.344.134.202,- dibandingkan dengan rugi tahun berjalan pada 30 Juni 2018 sebesar Rp415.930.844,-. Penyebab utama
peningkatan kerugian Perseroan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan soft
launching dari website Pigijo, hal ini menyebabkan kenaikan biaya operasional yang signifikan.
Perbandingan rugi tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Rugi tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.409.142.932,- mengalami peningkatan
sebesar Rp1.395.158.093,- dibandingkan dengan rugi pada 31 Desember 2017 sebesar Rp13.984.839,-. Penyebab utama
peningkatan kerugian Perseroan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan soft
launching dari website Pigijo, hal ini menyebabkan kenaikan biaya operasional yang signifikan.
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2.1.5.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan rugi komprehensif tahun berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
dan 30 Juni 2018
Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp1.751.045.434,- mengalami
peningkatan sebesar Rp1.335.114.590,- dibandingkan dengan rugi pada 30 Juni 2018 sebesar Rp415.930.844,-. Penyebab
utama peningkatan kerugian Perseroan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang merupakan soft
launching dari website Pigijo, hal ini menyebabkan kenaikan biaya operasional yang signifikan.
Perbandingan rugi komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017
Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.409.142.932,- mengalami
peningkatan sebesar Rp1.395.158.093,- dibandingkan dengan rugi pada 31 Desember 2017 sebesar Rp13.984.839,-.
Penyebab utama peningkatan kerugian Perseroan adalah dimulainya operasional Perseroan sejak bulan Juni 2018 yang
merupakan soft launching dari website Pigijo, hal ini menyebabkan kenaikan biaya operasional yang signifikan.
2.2.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017
(dalam Rupiah)
Keterangan
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Total Aset
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Total Liabilitas
Ekuitas

2.2.1.

30 Juni
2019
3.140.811.863
6.656.059.597
9.796.871.460
379.988.521
91.056.144
471.044.665
9.325.826.795

31 Desember
2018
252.832.104
4.152.509.147
4.405.341.251
4.779.061.961
49.407.061
4.828.469.022
(423.127.771)

2017
136.225.161
136.225.161
210.000
210.000
136.050.161

Aset Lancar

Perbandingan aset lancar pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp3.140.811.863,- mengalami peningkatan sebesar
Rp2.887.979.759,- dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp252.832.104,.
Peningkatan aset lancar Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan kas atas tambahan modal disetor
Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp252.832.104,- mengalami peningkatan sebesar
Rp116.606.943,- dibandingkan dengan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar
Rp136.225.161,-. Peningkatan aset lancar Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan kas atas peningkatan modal disetor.
2.2.2.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp6.656.059.597,- mengalami peningkatan sebesar
Rp2.503.550.450,- dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar
Rp4.152.509.147,-. Peningkatan aset tidak lancar Perseroan terutama disebabkan oleh penambahan aset melalui
pengembahan sistem teknologi informasi
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Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.152.509.147,- mengalami peningkatan
sebesar Rp4.152.509.147,- dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0,Peningkatan aset tidak lancar Perseroan terutama disebabkan oleh pembelian aset yang baru dimulai pada tahun 2018.
2.2.3.

Total Aset

Perbandingan total aset pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Total aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp9.796.871.460,- mengalami peningkatan sebesar
Rp5.391.530.209,- dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.405.341.251,.
Peningkatan total aset Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor dan pembelian aset selama 2019.
Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.405.341.251,- mengalami peningkatan sebesar
Rp4.269.116.090,- dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp136.225.161,.
Peningkatan total aset Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor dan pembelian aset tetap yang dimulai
pada tahun 2018
2.2.4.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp379.988.521,- mengalami penurunan sebesar
Rp4.399.073.440,- dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar
Rp4.779.061.961,-. Penurunan liabilitas jangka pendek Perseroan terutama disebabkan oleh pelunasan atas liabilitas jangka
pendek tahun sebelumnya.
Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.779.061.961,- mengalami
peningkatan sebesar Rp4.778.851.961,- dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember
2017 sebesar Rp210.000,-. Peningkatan liabilitias jangka pendek Perseroan terutama disebabkan oleh liabilitas jangka pendek
untuk pengembangan sistem teknologi informasi.
2.2.5.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp91.056.144,- mengalami peningkatan
sebesar Rp41.649.083,- dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar
Rp49.407.061,-. Peningkatan liabilitas jangka panjang Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas imbalan kerja
jangka panjang.
Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp49.407.061,- mengalami peningkatan
sebesar Rp49.407.061,- dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar
Rp0,-. Peningkatan liabilitas jangka panjang Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas imbalan kerja jangka
panjang.
2.2.6.

Total Liabilitas

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp471.044.665,- mengalami penurunan sebesar
Rp4.357.424.357,- dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.828.469.022,Penurunan total liabilitas Perseroan terutama disebabkan oleh pelunasan atas liabilitas tahun sebelumnya.
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Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.828.469.022,- mengalami peningkatan sebesar
Rp4.828.259.022,- dibandingkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp210.000,. Peningkatan
total liabilitas Perseroan terutama disebabkan oleh adanya liabilitas jangka pendek kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga
atas pengembangan sistem informasi.
2.2.7.

Ekuitas

Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp9.325.826.795,- mengalami peningkatan sebesar
Rp9.748.954.566,- dibandingkan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar minus Rp423.127.771,-.
Peningkatan ekutas Perseroan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal disetor dari pemegang saham.
Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp423.127.771,- mengalami penurunan sebesar
Rp559.142.932,- dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp136.015.161,-.
Penurunan ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh adanya defisiensi modal Perseroan.
2.3.

Arus Kas

Laporan arus kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, serta untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

2019
(860.476.856)

2018*
(357.235.225)

(dalam Rupiah)
31 Desember
2018
2017
(1.205.245.655)
(13.774.839)

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

(3.034.375.248)

(226.178.803)

(1.053.673.822)

-

Kas bersih diperoleh untuk aktivitas pendanaan

6.798.630.536

1.888.835.534

2.348.019.950

150.000.000

Keterangan
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi

30 Juni

*tidak diaudit

2.3.1.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Keterangan

ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kas pada pemasok dan lainnya
Pembayaran kas pada karyawan
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi
*tidak diaudit

30 Juni
2019
40.090.200
(224.212.655)
(676.354.401)
(860.476.856)

2018*
(166.000.074)
(191.235.151)
(357.235.225)

(dalam Rupiah)
31 Desember
2018
2017
22.427.230
(550.662.787)
(677.010.098)
(1.205.245.655)

(13.774.839)
(13.774.839)

Perbandingan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018
Arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah minus Rp860.476.856,- mengalami
penurunan sebesar Rp503.241.631,- dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2018
sebesar minus Rp357.235.225,-. Penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan terutama untuk pembayaran atas
gaji karyawan karena adanya peningkatan jumlah karyawan dan di sisi lain Perseroan masih dalam tahap pengembangan
sehingga belum ada peningkatan pendapatan arus kas operasional yang signifikan.
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Perbandingan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah minus Rp1.205.245.655,- mengalami
peningkatan sebesar Rp1.191.470.816,- dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember
2017 sebesar minus Rp13.774.839,-. Penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan terutama untuk pembayaran
atas gaji karyawan karena adanya peningkatan jumlah karyawan dan di sisi lain Perseroan masih dalam tahap pengembangan
sehingga belum ada peningkatan pendapatan arus kas operasional yang signifikan.
2.3.2.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Keterangan
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI
Pendapatan bunga
Perolehan aset tetap
Perolehan aset tak berwujud
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi
*tidak diaudit

30 Juni
2019

2018*

50.630
(24.745.000)
(3.009.680.878)
(3.034.375.248)

3.424.646
(229.603.449)
(226.178.803)

(dalam Rupiah)
31 Desember
2018
2017
4.428.627
(291.202.449)
(766.900.000)
(1.053.673.822)

-

Perbandingan arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018
Arus kas bersih dari aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah minus Rp3.034.375.248,- mengalami
penurunan sebesar Rp3.260.553.851,- dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi pada 31 Desember 2018
sebesar minus Rp226.178.603,-. Penurunan arus kas bersih investasi Perseroan terutama disebabkan oleh investasi yang
dilakukan Perseroan untuk membeli aset tetap dan pengembangan sistem teknologi informasi.
Perbandingan arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Arus kas bersih dari aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah minus Rp1.053.073.822,- mengalami
penurunan sebesar Rp1.053.073.822 dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi pada 31 Desember 2018
sebesar Rp0,-. Penurunan arus kas bersih investasi Perseroan terutama disebabkan oleh investasi yang dilakukan Perseroan
untuk membeli aset tetap dan pengembangan sistem teknologi informasi.
2.3.3.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Keterangan

ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran beban keuangan lainnya
Penerimaan dari penerbitan modal saham
Kenaikan (penurunan) utang lain-lain
Penerimaan dari tambahan modal disetor
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan
*tidak diaudit

30 Juni
2019
(1.369.464)
(4.700.000.000)
11.500.000.000
6.798.630.536

2018*
(699.691)
850.000.000
1.039.535.225
1.888.835.534

(dalam Rupiah)
31 Desember
2018
2017
(1.980.050)
850.000.000
1.500.000.000
2.348.019.950

150.000.000
150.000.000

Perbandingan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah Rp6.798.630.536,- mengalami
peningkatan sebesar Rp4.909.795.002,- dibandingkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 30
Juni 2018 sebesar Rp1.888.835.534,-. Peningkatan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh adanya
peningkatan modal disetor.
Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp1.888.835.534,- mengalami
penurunan sebesar Rp459.184.416,- dibandingkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31
Desember 2017 sebesar Rp2.348.019.950,-. Peningkatan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh
adanya peningkatan modal disetor.
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2.4.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan
likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja, sedangkan sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari
penerimaan kas dari pelanggan.
Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukan oleh rasio lancar (total aset lancar/total liabilitas
jangka pendek) Perseroan yang selalu berada di atas 1, pada periode berakhir pada 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, dan 31
Desember 2017 masing-masing sebesar 8,27x; 0,05x; dan 648,69x.
Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.
Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau
ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang
material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk
terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat
juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.
3.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam penyusunan laporan keuangannya, Perseroan menggunakan estimasi dan pertimbangan yang dievaluasi secara berkala
berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar
berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitias diungkapan di dalam catatan laporan keuangan Perseroan.
4.

BELANJA MODAL

Secara historis, belanja modal Perseroan terutama terdiri dari pembelian pengembangan software.
Tabel di bawah ini menggambarkan informasi mengenai belanja modal Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.
(dalam Rupiah)
Keterangan
Peralatan
Furniture & perlengkapan
Komputer & software
Pengembangan software
Jumlah belanja modal

30 Juni
2019
13.084.600
11.660.400
24.745.000
6.209.680.878
6.259.170.878

31 Desember
2018
36.572.350
105.481.099
149.149.000
766.900.000
1.058.102.449

2017
-

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal ini berasal dari ekuitas Perseroan.
5.

ANALISA PENDAPATAN PER PRODUK

Pendapatan Usaha per produk dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perseroan
Perseroan memiliki 1 (satu) segmen yaitu penyedia digital travel marketplace dimana pada platform tersebut saat ini pendapatan
Perseroan berasal dari 4 (empat) jenis produk, yaitu tiket pesawat, paket perjalanan & wisata, tiket acara, lain-lain.
(dalam Rupiah)
Keterangan
Tiket pesawat
Paket perjalanan & wisata
Tiket acara
Lain-lain
Total

30 Juni
2019
21.048.480
11.158.000
976.000
3.000.000
36.182.480

31 Desember
2018
17.807.450
6.609.100
3.875.000
0
28.291.550

2017
-

Pendapatan Usaha Perseroan sebagian besar dikontribusikan oleh produk Tiket pesawat sebesar 58,2% hingga sebesar 62,9
% selama tahun 2018 hingga tanggal 30 Juni 2019. Hal ini disebabkan oleh kondisi produk lain yang masih dalam tahap
pengembangan sehingga income dari produk lain belum ada kenaikan signifikan.
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6.

TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat
mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan
Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.
7.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG

Kebijakan Pemerintah yang berdampak langsung terhadap kinerja Perseroan adalah yang terkait dengan pariwisata domestik.
Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati upaya mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan memperkuat
koordinasi dan mensinergikan kebijakan antar pemangku kepentingan. Koordinasi tersebut menyepakati enam strategi
kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BI, dan OJK sebagai berikut (Bisnis.com):
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur, seperti New Yogyakarta International Airport dan akses
pendukungnya, runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rapid exit taxiway Bandara Internasional I Gusti Ngurah
Rai di Bali, dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata. Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut
untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
Mendorong pengembangan atraksi wisata, antara lain melalui pengembangan pariwisata di daerah perbatasan (cross
border tourism), penyelenggaraan sejumlah kegiatan wisata secara periodik, dan pengembangan atraksi wisata ke arah
quality tourism dengan menetapkan kapasitas daya dukung di daerah destinasi wisata;
Meningkatkan kualitas amenitas di daerah destinasi wisata melalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk
pengembangan amenitas di Danau Toba dan Borobudur, serta penyelenggaraan Program Indonesia Bersih untuk
menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di berbagai daerah destinasi wisata. Kemudian memastikan ketersediaan
Rupiah layak edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), kegiatan usaha penukaran valuta asing
(KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi
wisata;
Memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan mancanegara,
antara lain melalui promosi digital, pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata di destinasi wisata, serta
promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub;
Mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya
manusia, serta perbaikan dukungan data dan informasi, yakni penerbitan publikasi standardisasi kegiatan usaha
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait aktivitas pariwisata, penerbitan petunjuk teknis penyaluran
Kredit Usaha Rakyat pariwisata untuk meningkatkan akses pembiayaan, penyusunan kajian terkait insentif dan model
pembiayan untuk pengembangan destinasi wisata, peningkatan kapasitas SDM di daerah destinasi wisata melalui
pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang kepariwisataan, dan pengkinian data dan informasi pariwisata untuk
indentifikasi pola pengeluaran wisatawan mancanegara;
Menyusun standard prosedur manajemen krisis kepariwisataan dan membentuk forum manajemen krisis kepariwisataan
daerah.

Sinergi yang dilakukan pemerintah di atas, secara langsung bertujuan untuk meningkatkan devisa dari sektor pariwisata.
Namun hal tersebut akan memberikan multiplier effect bagi para pelaku industri pariwisata secara umum dan diharapkan
Perseroan dapat mengambil momentum tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.
8.

MANAJEMEN RISIKO

Aktivitas Perseroan terpengaruh berbagai risiko keuangan, yaitu antara lain risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan risiko
likuiditas. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perseroan untuk memastikan
tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah
secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perseroan.
Dalam rangka mengelola risiko-risiko usaha Perseroan, Perseroan telah berupaya mengambil langkah-langkah untuk mengelola
risiko sebagai berikut:
Risiko kredit
Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat
gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi
secara signifikan. Perseroan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang
memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi transaksi nasabah, serta memantau kolektibilitas piutang
secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang yang tidak tertagih.
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Risiko likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko dimana posisi arus kas Perseroan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak mencukup untuk
menutupi pengeluaran jangka pendek. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang
mencukupi dalam memenuhi komitmen untuk operasi normal Perseroan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan
arus kas aktual, serta jadwal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.
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IV.

FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang
Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin
melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon
investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus
ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan
usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam
Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja
operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga
dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum
diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi,
kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.
Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan
dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi
dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya
tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju.
Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham
Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.
Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara
seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil
terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak
negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.
A.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN
Risiko Perubahan dan Kegagalan Teknologi
Perseroan saat ini mengandalkan teknologi informasi sebagai basis pemasaran baik ke mitra usaha atau ke konsumen
langsung. Dengan perkembangan teknologi yang relatif cepat dewasa ini terdapat risiko teknologi yang digunakan oleh
Perseroan akan menjadi obsolete (risiko perubahan teknologi). Selain itu perusahaan yang berbasis teknologi berpotensi
untuk menjadi sasaran para peretas yang dapat mengganggu kegiatan operasional Perusahaan (risiko kegagalan
teknologi).
Untuk memitigasi risiko di atas, Perseroan melakukan belanja modal yang diperlukan untuk selalu menjaga teknologinya
agar selalu up to date dan memiliki tingkat keamanan yang baik, baik melalui penggunaan software resmi, sistem
perlindungan (antivirus) terkini, penggunaan cloud computing system yang terpecaya, dan lain-lain. Perseroan juga
memiliki infrastruktur teknologi yang memiliki beberapa modul yang terpisah, sehingga apabila ada 1 modul yang tidak
bisa berfungsi dengan baik tidak akan mempengaruhi modul lainnya dan kegiatan operasional Perseroan masih bisa
berjalan.

B.

RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN
Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1.

Risiko Sumber Daya Manusia
Dalam kegiatan usahanya, Perseroan sangat mengandalkan sumber daya manusia yang kompeten. Kebutuhan utama
SDM dari Perseroan adalah di bagian teknologi dan bagian travel assistant. Di Indonesia, kebutuhan akan SDM dengan
keahlian di bidang teknologi informasi relatif tinggi namun hal tersebut belum diimbangi dengan pasokan SDM yang
mencukupi. Excess demand yang terjadi membuat perpindahan SDM dengan keahlian di bidang teknologi informasi dari
satu perusahaan ke perusahaan lain menjadi relatif cepat. Oleh karena itu, Perseroan menghadapi risiko kekurangan
ataupun kehilangan SDM dengan keahlian di bidang teknologi informasi. Selain SDM di bidang tersebut, SDM yang
berfungsi sebagai travel assistant juga merupakan salah satu kekuatan utama dari Perseroan. Pengetahuan travel
assistant mengenai destinasi-destinasi yang menarik di wilayahnya, kemampuan bahasa asing dan kemampuan
mengorganisir suatu kegiatan merupakan nilai tambah bagi jasa yang ditawarkan Perseroan. Perseroan menghadapi
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risiko kualitas SDM yang tidak sesuai dengan standard yang diterapkan oleh Perseroan yang berpotensi pada timbulnya
kekurangpuasan konsumen terhadap pelayanan travel assistant.
Untuk memitigasi risiko tersebut, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan. Untuk risiko kekurangan ataupun
kehilangan SDM dengan keahlian di bidang teknologi informasi, Perseroan membangun infrastruktur teknologi yang
memiliki beberapa modul yang terpisah serta memberikan pengelolaan masing-masing modul ke karyawan yang berbeda,
sehingga apabila terdapat karyawan yang mengundurkan diri, tidak akan berpengaruh terhadap sistem Perseroan secara
keseluruhan. Selain itu Perseroan juga memberikan penghargaan dan fasilitas yang relatif bersaing untuk mencegah
turnover karyawan yang tinggi. Untuk risiko kualitas SDM yang tidak sesuai dengan standard yang diterapkan oleh
Perseroan, terutama travel assistant, Perseroan senantiasa meminta feedback dari konsumen dan memberikan insentif
bagi travel assistant untuk selalu meningkatkan kualitas layanan maupun kemampuan lainnya.
2.

Risiko Reputasi Mitra Bisnis
Pelayanan yang baik, ramah, dan memuaskan dari para mitra bisnis merupakan salah satu faktor utama yang dapat
mempengaruhi kinerja Perseroan. Pelayanan yang kurang baik dari mitra bisnis terhadap para pelanggan dapat membuat
konsumen menjadi enggan untuk melakukan pembelian produk Perseroan serta dapat memunculkan reputasi yang
kurang baik bagi Perseroan.
Untuk memitigasi risiko di atas, Perseroan berusaha untuk selalu memilih mitra dengan rekam jejak yang baik. Selain itu
Perseroan juga melakukan edukasi baik secara langsung maupun secara online kepada para mitra bisnis untuk selalu
menjaga reputasi mitra dimana hal tersebut juga akan berdampak pada perkembangan bisnis dari mitra sendiri.

3.

Risiko Persaingan Usaha
Perseroan saat ini mengandalkan teknologi informasi sebagai basis pemasaran baik ke mitra usaha atau ke konsumen
langsung. Mudahnya akses ke teknologi, membuat barriers to entry di sektor Perusahaan berbasis teknologi semakin
rendah. Hal tersebut dapat mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru yang memiliki model bisnis ataupun
produk yang relatif sama dengan Perseroan yang berdampak pada semakin meningkatnya persaingan usaha yang akan
dihadapi oleh Perseroan. Potensi berkurangnya pangsa pasar Perseroan dapat terjadi seiring dengan peningkatan
persaingan usaha.
Untuk memitigasi risiko di atas, Perseroan berusaha untuk selalu meningkatkan pelayanan dengan melakukan
differensiasi produk atau pengembangan usaha berbasis teknologi yang memiliki keunikan serta nilai tambah yang
berbeda dibandingkan dengan pesaing lainnya, contohnya dengan produk yang saat ini ditawarkan oleh Perseroan yang
memiliki filosofi local wisdom experience, dimana Perseroan mencoba memadukan antara kearifan lokal dengan wisata.

4.

Risiko Pendanaan
Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya membutuhkan jumlah dana yang relatif cukup besar. Oleh karena itu
terdapat risiko kebutuhan dana untuk pengembangan bisnis tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya.
Meskipun selama ini Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan memperoleh pendanaan dalam kegiatan
operasionalnya namun tidak terdapat jaminan bahwa hal tersebut tetap berlangsung di masa mendatang. Untuk
memitigasi risiko tersebut, saat ini Perseroan berusaha untuk mencari sumber pendanaan terutama dari sisi ekuitas.

5.

Risiko Berkurangnya Mitra Bisnis yang Menggunakan Platform Perseroan
Risiko Berkurangnya Mitra Bisnis dapat terjadi apabila Perseroan tidak mampu menjalankan kewajiban kontraktualnya
dengan para Mitra Bisnis yang ada yang dapat berakibat pada pengakhiran perjanjian kerjasama lebih awal atau tidak
diteruskannya kerjasama pada saat perjanjian telah berakhir.
Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan berusaha menjaga hubungan baik dengan para mitra baik dengan cara
memberikan pelayanan yang terbaik kepada para mitra bisnisnya.

6.

Risiko Persaingan Usaha
Dengan potensi munculnya pesaing-pesaing baru yang menjual produk yang sama dengan Perseroan, maka terdapat
potensi tergerusnya pangsa pasar Perseroan dimana para pelanggan Perseroan beralih menggunakan atau membeli
produk/jasa melalui para pesaing Perseroan.
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Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan senantiasa selalu menciptakan produk paket wisata yang memiliki
differensiasi yang lebih baik dari para pesaing sehingga konsumen memperoleh nilai tambah yang lebih dan berbeda
dibandingkan produk lainnya.
7.

Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak
pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Misalnya adalah kelalaian mitra dalam memberikan informasi
mengenai kondisi di lapangan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen maupun Perseroan. Tujuan Perseroan adalah
untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur
peningkatan risiko kredit.
Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan mitra yang memiliki rekam jejak yang baik. Kebijakan Perseroan
mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses
verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa
eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

8.

Risiko Likuiditas
Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan
dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset
dan liabilitas keuangan.
Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi daam memenuhi
komitmen Perseroan untuk operasi normal Perseroan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas
aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

C.

RISIKO UMUM

1.

Kondisi Perekonomian Global
Kondisi perlambatan perekonomian Indonesia juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di
Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan
pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak
langsung akan berpengaruh pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami
perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia
maupun negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak
bagi kinerja usaha Perseroan. Hal tersebut terlihat dari beberpa pelanggan Perseroan, sebagai dampak dari perlambatan
tersebut memiliki kemungkinan untuk mencari unit kost dengan harga yang murah dan terjangkau sehingga terdapat
potensi untuk Perseroan kehilangan pendapatannya.

2.

Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia
Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan,
gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di
berbagai sektor industri. Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:
-

Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun
Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga
mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.
3.

Gugatan Hukum
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang
dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari
pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi
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pabrik. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang
terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat
merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.
4.

Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya,
Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau
perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja
operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain
itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah
minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan
industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN
1.

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

2.

Kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
Perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
Intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
Perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
Kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
Tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
Kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
Penyitaan atau pengambilalihan aset.

Risiko Fluktuasi Harga Saham
Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada
harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:
•
•
•
•
•
•
•
•

Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal,
dan analis;
Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
Perubahan pada kondisi ekonomi. politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri
Perseroan;
Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara
berkembang;
Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
Perubahan peraturan Pemerintah; dan
Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan
tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap
kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.
Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar
yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai
yang substansial.
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3.

Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang
diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu
atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4.

Risiko Pembagian Dividen
Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan
akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi
strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada
kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri pupuk atau aksi korporasi
tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan
membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi
alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan
mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada
kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat
memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan
pembagian dividen.

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

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan
Akuntan Publik pada 11 November 2019.
Setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektif pernyataan pendaftaran, perseroan menyatakan
bahwa tidak memiliki kewajiban atau liabilitas yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
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VI.
1.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

USAHA,

SERTA

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Tourindo Guide Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 22 tanggal 20 Februari 2017
yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah mendapatkan
pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan
No. AHU-0008712.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0024969.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 23 Februari 2017, namun Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Humberg
Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat
Keputusan No. AHU-0082881.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346199 tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019, dan (iii) mendapatkan
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0346200 tertanggal 15 Oktober
2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195190.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 15 Oktober 2019
(“Akta No. 36/2019”). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta 36/2019, akan berlaku
efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal.
Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha
dalam bidang informasi dan komunikasi.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Kegiatan usaha utama:
Menjalankan usaha di bidang Informasi dan komunikasi yang meliputi:
(a)

(b)

Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (E-Commerce), yang mencakup kegiatan
pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (E-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan
pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet;
Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, yang mencakup:
(i)
(ii)
(iii)

Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan
dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi
yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan
usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya
melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan
tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi
elektronik yaitu: (1) pemesanan; dan/atau (2) Pembayaran; dan/atau (3) pengiriman atas kegiatan tersebut.
Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial
(profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi
elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial
technology (FinTech) dan on demand online services.

Kegiatan Usaha Penunjang:
(a)

Menjalankan usaha perdagangan secara impor, ekspor dan interinsulair serta lokal, baik atas tanggungan sendiri
maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner,
perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain lainnya;
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(b)

Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau
mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau
memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam
melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau
melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas;
Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan
organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini
melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk
dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan
kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

(c)

Serta seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan saat ini terdaftar sebagai anggota dari IDX inkubator. Dengan menjadi bagian dari IDX Inkubator, Perseroan dapat
memperoleh beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:
1.
2.
2.

Dapat menggunakan seluruh cabang IDX untuk dapat digunakan khususnya untuk kegiatan promosi atau
marketing Perseroan di daerah;
Mendapatkan bimbingan maupun pelatihan dari IDX untuk dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
di Perseroan.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai
berikut:
1.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal dasar

:

Modal ditempatkan dan disetor

:

Rp150.000.000,-, terbagi atas 150 saham, setiap saham bernilai nominal
sebesar Rp1.000.000,-; dan
Rp150.000.000,-, terbagi atas 150 saham, setiap saham bernilai nominal
sebesar Rp1.000.000,-.

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Stefanus Selo
2. Lily Indarty
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel
2.

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
Persentase (%)
150
150.000.000
145
5
150
-

145.000.000
5.000.000
150.000.000
-

96,67
3,33
100,00

Pada tanggal tanggal 6 Februari 2018, telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian
sebagai berikut:
a. Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 6 Februari 2018 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta
Utara (“Akta Jual Beli 18/2018”), yaitu Lily Indarty menjual sebanyak lima saham dengan nilai nominal per saham
sebesar Rp1.000.000 yang dimiliknya dalam Perseroan kepada Freddy Setiawan;
b. Akta Jual Beli Saham No. 19 tanggal 6 Februari 2018 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta
Utara (“Akta Jual Beli 19/2018”), yaitu Stefanus Selo menjual sebanyak 52 saham dengan nilai nominal per saham
sebesar Rp1.000.000 kepada Freddy Setiawan; dan
c. Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 6 Februari 2018 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta
Utara (“Akta Jual Beli 20/2018”), yaitu Stefanus Selo menjual sebanyak sebanyak 15 saham dengan nilai nominal
per saham sebesar Rp1.000.000 kepada PT Surya Fajar Capital (“SFC”).
Jual beli saham tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham No. 17 tanggal 6 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta
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Utara yang telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (“Kemenkumham”) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.
AHU-AH.01.03-0093649 tertanggal 5 Maret 2018 (“Akta No. 17/2018”).
Berdasarkan Akta No. 17/2018 susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Stefanus Selo
2. Freddy Setiawan
3. PT Surya Fajar Capital Tbk
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel
3.

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
Persentase (%)
150
150.000.000
78
57
15
150
-

78.000.000
57.000.000
15.000.000
150.000.000
-

52,00
38,00
10,00
100,00

Pada tanggal tanggal 12 Maret 2018, telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Saham
No.56 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara (“Akta Jual Beli 56/2018”), yaitu Stefanus
Selo menjual sebanyak 78 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 yang dimiliknya dalam Perseroan
kepada Claudia Ingkiriwang.
Jual beli tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham No. 55 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang
telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-007003.AH.01.02.TAHUN 2018
tertanggal 28 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043985.AH.01.11.TAHUN 2018
tertanggal 28 Maret 2018, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0127514 tertanggal 28 Maret 2018 yang telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043985.AH.01.11.TAHUN 2018 tertanggal 28 Maret 2018 dan (ii) Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0127519 tertanggal 28 Maret 2018 yang telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043985.AH.01.11.TAHUN 2018 tertanggal 28 Maret 2018 (“Akta No. 55/2018”).
Berdasarkan jual beli tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Claudia Ingkiriwang
2. Freddy Setiawan
3. PT Surya Fajar Capital Tbk
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
Persentase (%)
150
150.000.000
78
57
15
150
-

78.000.000
57.000.000
15.000.000
150.000.000
-

52,00
38,00
10,00
100,00

Selanjutnya, berdasarkan Akta 55/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari
semula sebesar Rp150.000.000 menjadi Rp4.000.000.000 dan modal disetor dan ditempatkan dari semula sebesar
Rp150.000.000 menjadi Rp1.000.000.000 yang diambil oleh (i) Claudia Ingkiriwang sebesar Rp442.000.000, (ii) Freddy
Setiawan sebesar Rp323.000.000; dan (iii) SFC sebesar Rp85.000.000.
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Claudia Ingkiriwang
2. Freddy Setiawan
3. PT Surya Fajar Capital Tbk
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel
4.

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
Persentase (%)
4.000
4.000.000.000
520
380
100
1.000
3.000

520.000.000
380.000.000
100.000.000
1.000.000.000
3.000.000.000

52,00
38,00
10,00
100,00

Pada tanggal tanggal 2 Juli 2019 ,telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 8
dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, M.kn Notaris di Jakarta Utara (“Akta Jual Beli 8/2019”), yaitu Freddy Setiawan
menjual sebanyak 380 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 yang dimiliknya dalam Perseroan
kepada Darren Arthur Philip Setiawan.
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Akta Jual Beli 8/2019 tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham No. 7 tertanggal 2 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie,S.H.,S.E.,M.Kn., Notaris
di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU0034193.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 2 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0102272.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 2 Juli 2019, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i)
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0292902 tertanggal 2 Juli 2019 yang
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102272.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 2 Juli 2019 dan (ii) Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292903 tertanggal 2 Juli 2019 yang telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102272.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 2 Juli 2019 (“Akta No. 7/2019”).
Berdasarkan jual beli tersebut maka susunan pemegang Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Claudia Ingkiriwang
2. Darren Arthur Philip Setiawan
3. PT Surya Fajar Capital Tbk
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
Persentase (%)
4.000
4.000.000.000
520
380
100
1.000
3.000

520.000.000
380.000.000
100.000.000
1.000.000.000
3.000.000.000

52,00
38,00
10,00
100,00

Selanjutnya, berdasarkan Akta 7/2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari sebesar Rp1.000.000 menjadi Rp50;
Peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp4.000.000.000 yang terbagi atas 4.000 saham menjadi
Rp50.000.000.000 yang terbagi atas 1.000.000 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp50; dan
(iii) Penambahan modal disetor dan ditempatkan dari semula sebesar Rp1.000.000.000 yang terbagi atas 1.000 saham
menjadi Rp12.500.000.000 yang terbagi atas 250.000.000 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal
Rp50 yang diambil oleh (i) Ellen Yanury Luassa sebesar Rp937.500.000, (ii) Henri Widodo sebesar Rp937.500.000,
(iii) Darren Arthur Philip Setiawan sebesar Rp2.120.000.000, (iv) Claudia Inkiriwang sebesar Rp3.817.500.000 dan
(v) SFC sebesar Rp3.687.500.000.
(i)
(ii)

Struktur permodalan dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut:
Modal dasar
:
Rp50.000.000.000,- terbagi atas 1.000.000.000 saham, setiap saham bernilai
nominal sebesar Rp50,-; dan
Modal ditempatkan dan disetor
:
Rp12.500.000.000,-, terbagi atas 250.000.000 saham, setiap saham bernilai
nominal sebesar Rp50,-.
Sehingga, berdasarkan Akta 7/2019 susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Ellen Yanury Luassa
2. Henri Widodo
3. PT Surya Fajar Capital Tbk
4. Darren Arthur Philip Setiawan
5. Claudia Ingkiriwang
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Saham
1.000.000.000
18.750.000
18.750.000
75.750.000
50.000.000
86.750.000
250.000.000
750.000.000
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Nilai Nominal Rp50,- per saham
Jumlah Nominal (Rp)
Persentase (%)
50.000.000.000
937.500.000
937.500.000
3.787.500.000
2.500.000.000
4.337.500.000
12.500.000.000
37.500.000.000

7,50
7,50
30,30
20,00
34,70
100,00

5.

Berdasarkan Akta 36/2019 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) perubahan nilai nominal masingmasing saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp50 menjadi Rp80,
sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
Modal dasar

:

Modal ditempatkan dan disetor

:

Rp50.000.000.000 terbagi atas 625.000.000 saham, setiap saham bernilai
nominal sebesar Rp80,-; dan
Rp12.500.000.000 terbagi atas 156.250.000 saham, setiap saham bernilai
nominal sebesar Rp80,-.

Berdasarkan Akta 36/2019, susunan pemegang saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Ellen Yanury Luassa
2. Henri Widodo
3. PT Surya Fajar Capital Tbk
4. Darren Arthur Philip Setiawan
5. Claudia Ingkiriwang
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

3.

Jumlah Saham
625.000.000

Nilai Nominal Rp80,- per saham
Jumlah Nominal (Rp)
Persentase (%)
50.000.000.000

11.718.750
11.718.750
31.250.000
47.343.750
54.218.750
156.250.000
468.750.000

937.500.000
937.500.000
3.787.500.000
2.500.000.000
4.337.500.000
12.500.000.000
37.500.000.000

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
Dewan Komisaris
Direksi

Direktur Utama
CMO
• Business
Development
• Promotion

Direktur Keuangan

CTO

Operation

• Development &
Testing
• Quality Control

• Con-text center
• IT Support
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• HRD
• GA
• Finance

7,50
7,50
30,30
20,00
34,70
100,00

4.

STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Perseroan dikendalikan secara langsung oleh Claudia Ingkiriwang.
Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum
Nama

Perseroan

SFC

DU
KU
D
K

D
-

Claudia Ingkiriwang
Linawati
Evie Feniyanti
Darren Arthur Philip Setiawan
Keterangan : KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, DU = Direktur Utama, D = Direktur

5.

DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha penyedia
jasa digital travel marketplace, antara lain sebagai berikut:
a)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 8 November
2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Sistem OSS).

b) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Izin Lokasi tanggal 8 November 2019 yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia (Sistem OSS) yang menerangkan domisili Perseroan di gedung Plaza 89, Unit P891222/22.1 dan P8912-23/23.99, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6, Jakarta Selatan 12940.
c)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan keterangan
sebagai berikut:
Nama Perusahaan
:
PT. Tourindo Guide Indonesia
Nomor NPWP
:
82.977.739.0-411.000

d) Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tertanggal 9 Oktober
2017 dengan keterangan sebagai berikut:
Nama Perusahaan
:
PT. Tourindo Guide Indonesia
Nomor SKT
:
S-8894KT/WPJ.08/KP.0303/2017
Dikeluarkan oleh
:
KPP Pratama Serpong, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Republik Indonesia
Tanggal mulai berlaku
:
9 Oktober 2017
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e)

Nomor Induk Berusaha (NIB)
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha yaitu No. 9120310180689 tanggal
8 November 2019 yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia (Sistem OSS).

6.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM
1.1 PT Surya Fajar Capital Tbk (”SFC”)
A.

Riwayat Singkat
SFC didirikan dengan nama PT Surya Fajar Capital sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12
tertanggal 5 April 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E.,S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah
mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017288.AH.01.01.TAHUN
2016 tanggal 5 April 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042324.AH.01.11.TAHUN 2016
tanggal 5 April 2016 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62036 tanggal 5 April 2016 serta
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 63 (“Akta Pendirian Perseroan”)
Sejak pendirian, anggaran dasar SFC mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 24 tertanggal 18 Juni 2019 yang dibuat di hadapan
Humberg Lie, S.E.,S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0287816 tertanggal 18 Juni 2019 yang
didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0094305.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Juni 2019 (“Akta No.
24/2019”).

B.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan SFC adalah berusaha di bidang jasa, konsultasi
manajemen dan bisnis, perdagangan dan keuangan baik langsung maupun melalui Perusahaan Anak.

C.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta No. 24/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SFC adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Steffen
2. PT Surya Fajar Corpora
3. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

D.

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%)
3.400.000.000
340.000.000.000
60.000.000
790.000.000
212.500.000
1.062.500.000
2.337.500.000

6.000.000.000
79.000.000.000
21.250.000.000
106.250.000.000
233.750.000.000

5,65
74,35
20,00
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 24 tertanggal 18 Juni 2019 yang dibuat
di hadapan Humberg Lie, S.E.,S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah yang telah diberitahukan ke
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.030287816 tertanggal 18 Juni 2019 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0094305.AH.01.11.TAHUN 2019
tanggal 18 Juni 2019 (“Akta No. 24/2019”), susunan Direksi dan Komisaris SFC adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Komisaris

: Harun Pandapotan
: Hania

Direksi
Direktur Utama
Direktur

: Hary Herdiyanto
: Evie Feniyanti
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7.

PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 36/2019 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Linawati
Darren Arthur Philip Setiawan

Direksi:
Direktur Utama
Direktur Keuangan

:
:

Claudia Ingkiriwang
Evie Feniyanti

Berdasarkan Pasal 20 POJK No. 33 Tahun 2014, (1) Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan
Komisaris, (2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah
Komisaris Independen, (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah
Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, dan (4) 1
(satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.
Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan belum mengangkat Komisaris Independen, dan Perseroan akan memenuhi
ketentuan Pasal 20 POJK 33/2017 sehubungan dengan pengangkatan Komisaris Independen dalam waktu 12 bulan setelah
efektif menjadi perusahaan terbuka sebagaimana mengacu kepada POJK No. 53 Tahun 2017, Emiten Skala Kecil yang belum
memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola, wajib memenuhi ketentuan tersebut paling lambat 12
(dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana.
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 7/2019.
Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
Linawati, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 44 tahun.
Ybs memperoleh pendidikan terakhir dari SMA Metodis 1, Palembang
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Oktober 2019 sampai saat ini.
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, jabatan lainnya termasuk
diantaranya Staff Controller dari King Hotel, Palembang (1992-1996), Operational Manager
dari PT Prima Swadana Perkasa Finance, Palembang (1997-2002), Operational Manager
dari PT Artha Persada Finance, Jakarta (2002-2007), PT Realita Jaya Mandiri (2007-2011),
PT Indowanabara Mining Coal (2011-2015),
Darren Arthur Philip Setiawan, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 22 tahun.
Memperoleh gelar Bachelor of Arts in International Trade dari University of Buffalo, New
York pada tahun 2017.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Oktober 2019 sampai saat ini.
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, jabatan lainnya termasuk diantaranya
PT Megah Pratama Fisheries (2017-Sekarang)
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DIREKSI
Claudia Ingkiriwang, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 49 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Bina Nusantara pada tahun
1995.
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018 sampai saat ini.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, jabatan lainnya termasuk
diantaranya Programmer for Point of Sales, Human Resources, and Security dari Intisar
Primula (1993-1994), Human Resources dari Lippo Cikarang (1994-1995), System Analyst
dari Lippo Cikarang (1995-1999), Division Head of Bancassurance & Retail Support Group
dari AIG-Lippo (1995-2003), Associate Director, Business Process & Technology Group
dari Wanaartha Life (2003-2004), COO & CTO dari Mega Life (2004-2008), Direktur
Operation dari Trans Studi Theme Park (2008-2012), President Direktur dari PT Jungeland
Asia (2012-2014), Independent Consulting (2014-2017), Presiden Direktur dari Jungleland
& PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (2017-2018).
Evie Feniyanti, Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia, 47 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1996.
Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini.
Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan, jabatan lainnya termasuk
diantaranya Staff Accounting dari PT Davidsonindo (1996-1997), Senior Auditor dari
Deloitte Touche Tohmatsu-Hans Tuanakotta & Mustofa (1997-2002), Finance & Accounting
Manager dari PT Broadband Network Asia (2002-2009), Accounting Manager dari PT
Trisurya Lintas Energi (2010-2016), Asisten Accounting Manager dari PT Kedoya Adyaraya
(2016-2017), Finance & Controller dari PT Seminyak Bali Jaya Kondotel & Property, dan
Direktur dari PT Surya Fajar Capital Tbk (2019-Sekarang)
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka
waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9
Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan
Tercatat.
Dewan Komisaris
Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan
sebagai:
a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (tiga) Emiten atau
Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak
pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau
anggota Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidan Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Selama tahun 2018, Dewan
Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris.
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Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan
persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris
merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru
dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.
Direksi
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di bidan Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Selama tahun 2018, Direksi Perseroan telah
melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Dalam rangka meningkatkan
kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program
pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
Remunerasi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS.
Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau
dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.
Total gaji dan tunjangan seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, adalah sebesar Rp0 dan Rp0
Total gaji dan tunjangan seluruh Direksi Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp140 juta dan Rp195 juta.
Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan belum mengangkat Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Audit Internal, serta Komite
Nominasi dan Remunerasi. Perseroan akan memenuhi ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pengangkatan Sekretaris
Perusahaan, Komite Audit, Audit Internal, serta Komite Nominasi dan Remunerasi dalam waktu 12 bulan setelah efektif menjadi
perusahaan terbuka sebagaimana mengacu kepada POJK No. 53 Tahun 2017, dimana Emiten Skala Kecil yang belum
memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola, wajib memenuhi ketentuan tersebut paling lambat 12
(dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana.
8.

SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
dan 2017.
Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja
Keterangan

30 Juni
2019

Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total

31 Desember
2018
7
7

2017
6
6

-

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan
Keterangan

30 Juni
2019

Direktur
Department Head
Senior Staff
Staff
Total

31 Desember
2018
1
2
3
1
7

31

2017
1
2
2
1
6

-

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan
Keterangan

30 Juni
2019

Pasca Sarjana
Sarjana
Diploma
SMA
Total

31 Desember
2018
2
4
1
7

2017
1
3
1
6

-

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia
Keterangan

30 Juni
2019

> 55 Tahun
40 - 55 Tahun
25 - 40 Tahun
< 25 Tahun
Total

31 Desember
2018
2
5
7

2017
1
5
6

-

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan
Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, dan cuti tahunan. Skema bonus yang
diberikan Perseroan adalah bonus untuk karyawan sesuai dengan kinerja di tahun penilaian yang disesuaikan dengan
keuntungan atau laba Perseroan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi. Di
samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelengara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan
Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.
Pelatihan dan Pengembangan
Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan
dengan kebutuhan karyawan (training need analysis). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas
keahlian teknis dasar, pelatihan tentang produk, operasional dan jasa Perseroan dan pelatihan pengembangan pribadi yang
dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.
9.

KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap.
10. ASURANSI
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada aset tetap Perseroan yang bisa diasuransikan.
11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak ada perjanjian dengan pihak terafiliasi.
12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain
sebagai berikut:

32

1.

Perjanjian Sewa
Nama Perjanjian

Pihak

Objek

Perjanjian Sewa No.
P8912-PO-1908-N000141 tanggal 22
Agustus
2019
(”Perjanjian Sewa
Plaza 89”)

PT
Evi
Asia
Tenggara selaku
Pemberi Sewa dan
Perseroan selaku
Penyewa.

Unit kantor di
Plaza
89,
Kav.X7, Jl. H.R.
Rasuna Said
No.
6
RT.6/RW.7,
Kuningan,
Karet
Kuningan,
Jakarta Selatan
12940 seluas
22,1 sqm dan
23,99 sqm.

Jangka Waktu
Perjanjian
12 bulan dari
tanggal
7
Oktober
2019
sampai dengan 6
Oktober 2020.

Nilai

Keterangan

Rp23.388.750 per
bulan
dengan
deposit sebesar
Rp46.777.500 dan
pembayaran
dimuka sebesar
Rp23.388.750.

Perjanjian ini tidak
memiliki
negative
covenant yang dapat
merugikan pemegang
saham publik

Perseroan telah menempati kantor yang berlokasi di Plaza 89 Lantai 12 Kav.X7, Jl. H.R. Rasuna Said No.6 Kuningan,
Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan 12940 sejak awal bulan November 2019 setelah sebelumnya menempati
kantor di Menara Prima sejak awal bulan September 2019 pada masa renovasi ruang kantor di Plaza 89. Kedua ruang
kantor tersebut merupakan kantor yang dikelola oleh PT Evi Asia Tenggara.
2.

Perjanjian Kerja Sama
No.

Nama Perjanjian

Pihak

Objek

1.

Perjanjian Kerjasama
No.
001/PKSBAI/VII/2019 tanggal 11
September 2019.

PT
Bursa
Akselerasi
Indonesia
(“Indofund.id“)
dan Perseroan.

2.

Perjanjian Langganan
Web Service Amazon

Amazon
Web
Services
Inc
(“Pemberi Jasa”)
dan
Perseroan
(“Pengguna”)

Kerjasama
antara
Indofund.id dan
Perseroan
dalam
memasarkan
proyek
pembiayaan
investasi dan
modal
kerja
bagi pihak yang
bekerja sama..
Perseroan
menggunakan
jasa Amazon
Web
Server
dengan pilihan
paket
basic
dengan No. ID
Pengguna:
590783892181.
Jasa
yang
dipilih
oleh
Perseroan
adalah
(i)
storage,
(ii)
database, (iii)
developer tools,
(iv)
security,
identity
&
Compaliance,
(v) analytics,
(vi)
machine
learning
and
(vii)
mobile
services.
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Jangka Waktu
Perjanjian
1 tahun dan akan
diperpanjang
secara otomatis
untuk
jangka
waktu
yang
sama.

Paket langganan
Amazon
Web
Server
akan
berlaku sampai
dengan diakhiri
oleh Pengguna
atau
Pemberi
Jasa.

Nilai

Keterangan

-

Perjanjian ini tidak
memiliki
negative
covenant yang dapat
merugikan pemegang
saham publik.

-

Perjanjian ini tidak
memiliki
negative
covenant yang dapat
merugikan pemegang
saham publik.

13. KEKAYAAN INTELEKTUAL
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pengajuan ijin atas kepemilikan hak intelektual atas
merek-merek terdaftar sebagai berikut:
Jenis Hak Atas Kekayaan
Intelektual
Merek

Etiket

No. Pendaftaran/ Sertifikat dan
Tanggal Dikeluarkan
JID2018020738 tanggal 27 April
2018

Pigijo

Pemilik Hak Atas
Kekayaan Intelektual
Perseroan

Jangka Waktu
Berakhirnya
Sedang
dalam
proses pendaftaran

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak
sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau
perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan
administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan
atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan
permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material
kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau yang dapat mengganggu kelangsungan proses Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan.
15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN
A. Kegiatan Operasional dan Proses
Perseroan bergerak di bidang penyediaan digital travel marketplace dimana Perseroan berperan sebagai penyedia platform
bagi para mitra yang tergabung yang ingin menawarkan jasa/layanannya melalui platform Perseroan yang dapat
disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Saat ini Perseroan memiliki lebih dari 3.000+ local experiences, 4.500+ places,
1.200+ car rentals, 400+ homestays, & travel assistant yang terdaftar dan telah terverifikasi pada platform Perseroan.
Sejak didirikan di tahun 2017, Perseroan memulai usahanya melalui dengan melalui komunitas blogger sebagai sarana
pemasaran serta bekerjasama dengan mitra bisnis secara indivdual. Setelah memiliki mitra bisnis yang relatif banyak,
Perseroan berusaha untuk meningkatkan jaringannya dengan meluncurkan aplikasi Pigijo.

2018

2017
Perseroan berdiri

•
•

•
•

2019

Memulai pengembangan
bisnis;
Mengembangkan
hubungan
dengan
komunitas blogger;
Soft launching website
www.pigijo.com
Membangun
hubungan
dengan vendor/mitra bisnis
(vendor acquisition)
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•

•

Menjadi marketplace untuk
pengalaman lokal,
transportasi, tiket pesawat,
penginapan, asisten lokal,
suvenir, restoran;
Meluncurkan aplikasi pada
playstore dan apps store.

Proses Bisnis

Keterangan:
1.
2.

3.
4.
5.

Konsumen atau pelanggan melakukan pemesanan melalui website atau aplikasi Pigijo maupun melalui website atau
aplikasi dari partner dari Pigijo.
Konsumen akan mendapatkan data produk yang tersedia dari Pigijo atau melalui website atau aplikasi dari partner
Pigijo. Setelah konsumen melakukan memilih, Pigijo akan mengirimkan jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh
konsumen.
Konsumen akan membayarkan tagihan yang dikirim via transfer, e-money, ataupun dengan metode pembayaran
lainnya. Setelah pembayaran dilakukan, secara otomatis sistem akan mengirimkan notifikasi kepada Pigijo.
Kemudian Pigijo akan mencatatkan pemesanan tersebut dalam database inventory dan memberikan notifikasi kepada
pihak mitra dimana kemudian mitra akan menyiapkan produk ataupun jasa yang telah dipesan oleh konsumen.
Mitra akan memberikan produk atau jasa yang telah dipesan kepada konsumen pada hari H atau pada hari yang telah
dipesan oleh konsumen.

B. Strategi Pemasaran
Target pasar utama dari Perseroan adalah wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, Perseroan saat ini berorientasi
pada produk-produk wisata dengan tema local wisdom experience untuk menarik para wisatawan mancanegara.
Produk-produk tersebut kemudian dikemas dengan keunggulan-keunggulan yang berbeda dibandingkan dengan
paket wisata lainnya. Saat ini, Perseroan memiliki marketplace yang dapat mempertemukan penyedia jasa wisata,
akomodasi, dsb yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Kedua belah pihak dapat berkomunikasi
secara real time sehingga seluruh kebutuhan dapat terpenuhi.
Beberapa strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh Perseroan antara lain melalui program promosi atau diskon,
kerjasama dengan WNI di luar negeri untuk mempromosikan platform Perseroan.
C. Keunggulan Kompetitif
Beberapa keunggulan-keunggulan yang dimiliki antara lain:
• Menyediakan informasi yang lengkap kepada konsumen mengenai tujuan wisata, antara lain lokasi, cara menuju
lokasi, rekomendasi tempat sekitar, rekomendasi waktu kunjungan terbaik, dan lain-lain;
• Produk yang ditawarkan Perseroan dapat dipersonifikasi sehingga dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan
keinginan konsumen;
• Rekomendasi yang disediakan oleh Perseroan dapat dipercaya karena bersumber pada orang-orang lokal yang
berada di lokasi tujuan wisata;
• Produk yang dijual relatif compact, dengan mengakomodir dari tahap pra jalan, di perjalanan, dan setelah
perjalanan;
• Pemesanan hingga pembayaran untuk kebutuhan traveling dapat dilakukan dalam satu aplikasi.
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•
•
•
•

Mitra kerja yang terpercaya karena telah melewati beberapa tahap kurasi oleh Perseroan
Layanan pelanggan yang tersedia 24 jam untuk kenyamanan pelanggan Perseroan
Mitra kerjasama yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia
Memiliki mitra/agen pemasaran yang tersebar di seluruh dunia melalui koneksi diaspora

D. Persaingan
Persaingan di penyedian jasa perjalanan atau pariwisata relatif cukup ketat di Indonesia. Namun sebagian besar
pemain di bidang tersebut menjual produk-produk yang relatif sama. Perseroan berupaya menciptakan diferensiasi
produk untuk membedakan posisi Perseroan dalam pasar. Produk yang berbeda tersebut juga didesain untuk
menciptakan nilai tambah yang berbeda bila dibandingkan dengan produk-produk lainnya di pasaran. Dengan produk
yang relatif berbeda, maka tingkat persaingan yang dihadapi oleh Perseroan akan relatif lebih moderate apabila
dibandingkan dengan persaingan di pasar dengan produk biasa.
E.

Prospek Usaha Perseroan
Setiap tahunnya, target yang ditetapkan oleh pemerintah maupun realisasi kunjungan wisatawan baik domestik
ataupun mancanegara selama 6 tahun terakhir memiliki trend yang meningkat. Meskipun di tahun 2017, 2018, dan
hingga Juni 2019 realisasi kunjungan untuk wisatawan mancanegara di bawah target yang ditetapkan, namun jumlah
kunjungan selalu mengalami pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya.
Target & Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Target & Kunjungan Wisatawan Domestik
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Sumber: www.kemenpar.go.id

Jumlah Kunjungan
*annualized (per Juni)

Target

Jumlah Kunjungan
*annualized (per Juni)

Pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara menunjukkan bahwa Indonesia masih merupakan
destinasi yang menarik. Dukungan pemerintah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan diharapkan akan
mampu meningkatkan sisi permintaan untuk industri pariwisata secara umum. Perseroan berharap untuk dapat
menangkap peluang tersebut di masa mendatang. Baik dengan meningkatkan pangsa pasar untuk produk-produk
existing maupun dengan cara melakukan pengembangan bisnis.
Adapun rincian historis pendapatan Perseroan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
No
Jenis Pendapatan
2019*
2018
1
Tiket pesawat
21.048.480
17.807.450
2
Paket perjalanan wisata
11.158.000
6.609.100
3
Tiket hotel
976.000
4
Tiket acara
3.875.000
5
Lain-lain
3.000.000
Jumlah
36.182.480
28.291.550

2017**
-

*periode 6 bulan
**periode 10 bulan

F.

Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)
Hingga saat ini belum terdapat CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan, namun Perseroan berencana untuk
melakukan kegiatan CSR di masa mendatang.

G. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, Perseroan
memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/good corporate governance
(GCG) secara konsisten. Perseroan secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya agar setiap aspek dan
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aktivitas usahanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas,
Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.
Komitmen dan penerapan GCG tersebut oleh Perusahaan ditujukan bukan hanya bagi kepentingan para pemegang
sahamnya, namun terutama ditujukan guna meningkatkan nilai jangka panjang dari Perusahaan, yang diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak pemangku kepentingan, termasuk bagi masyarakat umum.
a.

Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang terkait
dengan kegiatan dan kinerja Perusahaan secara akurat, jelas, konsisten, bisa dibandingkan dan tepat waktu.

b.

Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari pemegang saham, Dewan
Komisaris dan Direksi.

c.

Responsibilitas
Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat dan bertanggungjawab.

d.

Independensi
Independensi adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun
pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat.

e.

Kewajaran dan Kesetaraan
Kewajaran dan Kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perikatan hukum dan/atau ketentuan-ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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VII.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan
dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.
Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim
sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan
dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan
mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada
Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak dapat
mengembalikan dividen interim tersebut.
Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang
dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan
keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.
Perseroan merencanakan untuk melakukan pembayaran dividen kas tahunan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen)
dari laba bersih Perseroan dan setelah Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Kebijakan Perseroan dalam pembagian
dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
yang diadakan setiap tahunnya. Mengingat kondisi usaha perusahaan (business life cycle) yang saat ini masih dalam tahap
awal/rintisan (startup) dan berdasarkan rencana keuangan Perseroan yang disusun oleh Perseroan, Perseroan merencanakan
untuk membagikan dividen kepada pemegang saham yang dimulai pada tahun buku yang 2025 yang akan dibagikan pada
tahun 2026. Pembagian Dividen tersebut harus tunduk dan memenuhi ketentuan dalam pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT yakni
Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi, namun demikian tidak terdapat
kepastian apakah Perseroan akan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran
dividen akan bergantung kepada persetujuan pemegang saham dalam RUPS yang diusulkan oleh manajemen dengan
mendasarkan pada beberapa faktor antara lain:
a. Pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
b. Proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
c. Prospek usaha perseroan;
d. Belanja modal dan rencana investasi lainnya;
e. Rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;
Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam
jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang
saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini.
Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan
tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.
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VIII.

PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi
Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan
Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan
diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada
sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan
tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan
adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan
Jumlah Saham
Nilai (Rupiah)
150.000.000
12.000.000.000
150.000.000
12.000.000.000

Nama Penjamin Emisi Efek
PT Surya Fajar Sekuritas
TOTAL

Persentase
100%
100%

PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam UUPM.
B. Penentuan Harga Penawaran Saham
Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang
tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati
Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp80 (delapan puluh Rupiah) setiap saham.
Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga
penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.
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IX.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:
1.

Akuntan Publik

:

KAP MIRAWATI SENSI IDRIS
(an independent Member of Moore Stephens International Limited)
Jl. Arjuna Utara No. 10, Blok A Kav. 10, Tanjung Duren Selatan
Jakarta Barat 11470, Indonesia
Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Idris Jono, Partner pada KAP Mirawati Sensi
Idris, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0323.
No. STTD
Tanggal STTD
Pedoman Kerja
Surat Penunjukan

:
:
:
:

STTD.AP-104/PM.22/2018 atas nama Idris Jono
IAPI No. 1549
Standar Profesional Akuntan Publik
Nomor
141/IX/2019/IDR/MSId-A tertanggal 19
September 2019 yang telah disetujui oleh Direksi
Perseroan
Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan
berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk
merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah
saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan
keuangan yang diauditnya.
Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam
laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang
dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Konsultan Hukum

:

NASOETION & ATYANTO
Equity Tower 26th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
SCBD, Jakarta 12190, Jakarta, Indonesia
Pendapat dari Segi Hukum ditandatangani oleh GENIO ATYANTO (Rekan pada NASOETION
& ATYANTO).
STTD

:

61/PM.22/2018 atas nama Genio Yudha Wibowo Atjanto, S.H.
tanggal 23 April 2018.

Asosiasi

:

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.
201209 dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No.
07.10386.

Pedoman Kerja

:

Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang
dituangkan
dalam
Surat
Keputusan
No.
KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Surat
Penunjukan

:

Surat No. 001/Prop-TGI/NA/IX/2019 tanggal 10 September
2019 yang seluruhnya telah disetujui oleh Direksi Perseroan.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum
secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan
pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan
Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang
merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang
diberikan secara obyektif dan mandiri.
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3. Notaris

:

HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn.
Jl. Raya Pluit Selatan 103
Jakarta 14450
Indonesia
STTD
:
STTD.N.149/PM.2/2018
Asosiasi
: Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja
:
Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dan undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profess i penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan
membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan,
Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.
4. Biro Adminitrasi

Efek

:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Tel: (021) 4788 1515
Fax: (021) 470 9697
No. Ijin Usaha
: KEP-41/D.04/2014
Keanggotaan Asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. PW-143/TGI/092019 tanggal 19 September
2019.

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal
yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir
Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam
pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan
untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi
yang tersedia pada BAE. Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan
yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham
yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer
Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan.
BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan
Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA
SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG
MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.
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X.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1.

Pemesan Yang Berhak
a. Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan
Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar
Modal, Peraturan Nomor IX.A.7.
b. Setiap pemesan saham harus telah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah
menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2.

Jumlah Pesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya
dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

3.

Persyaratan Pengajuan Pemesanan Pembelian
a. Pemesanan pembelian saham dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek, Prospektus, dan FPPS.
b. Selama Masa Penawaran, para Pemesan Yang Berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan
menggunakan FFPS asli dan harus disampaikan kepada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab
XIV dalam Prospektus ini.
c. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan
melampirkan:
i.
Fotokopi jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan
pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan badan usaha asing, di samping melampirkan fotokopi
paspor/KIMS, AOA dan POA, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat tempat domisili hukum yang
sah secara lengkap dan jelas.
ii.
bukti kepemilikan rekening efek atas nama pemesan.
iii.
Serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
d. Penjamin Emisi Efek yang menerima FPPS wajib menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan yaitu
tembusan ke 5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani Penjamin Emisi Efek, sebagai bukti tanda terima
pemesanan Saham Yang Ditawarkan.
e. Penjamin Emisi Efek berhak menolak untuk memerikan FPPS kepada calon investor setelah pukul 12.00 WIB pada
tanggal penutupan Masa Penawaran Umum dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk memproses
FPPS.
f. FPPS untuk pemesan khusus harus diedarkan dan dikumpulkan kembali oleh Perseroan sendiri tanpa melalui
Penjamin Emisi Efek.
g. Perseroan wajib menyerahkan FPPS yang telah diisi lengkap dan dengan sebagaimana mestinya oleh pemesan
khusus berikut DPPS tersebut kepada Biro Administrasi Efek segera setelah Perseroan menerimanya dari peserta
pemesan khusus akan tetapi tidak lebih lambat dari 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penutupan Masa Penawaran.
h. Perseroan yang menerima pemesanan dari pemesan khusus harus menyerahkan kepada para pemesan khusus
tersebut tembusan atau 1 (satu) salinan dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan
oleh pemesan khusus.
i. Bukti tanda terima pemesanan bukan merupakan bukti dipenuhinya pesanan.
j. Penjamin Emisi Efek harus menyerahkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek setiap FPPS yang sah dan diisi
lengkap sebagaimana mestinya berikut DPPS serta seluruh uang pemesanan sudah tersedia dalam Rekening IPO
(in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya FPPS dari pemesan kecuali pada hari
penutupan Masa Penawaran dimana mereka harus menyerahkan selambat-lambatnya pada hari itu juga pukul 15.00
WIB.

4.

Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 2 (dua) Hari Kerja pada tanggal 2 Januari 2020 dan 3 Januari 2020.

5.

Pembayaran
a. Seluruh uang pemesanan sudah tersedia dalam Rekening IPO (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja
setelah diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Saham dari pemesan kecuali pada hari penutupan Masa
Penawaran dimana mereka harus menyerahkan selambat-lambatnya pada hari itu juga.
b. Penjamin Emisi Efek wajib membayar dan menyetor seluruh dana sesuai dengan pesanan yang masuk (in good
funds) ke dalam Rekening IPO selambat-lambatnya pada tanggal terakhir Masa Penawaran.
c. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata
uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati
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diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua
setoran harus dimasukan ke dalam Rekening IPO pada:
Nama Bank: PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada)
Cabang Jakarta Sudirman
Atas nama: PT Surya Fajar Sekuritas IPO PGJO
Nomor Rekening: 10030039157
d.

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang
mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai
pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (in good funds) pada tanggal 3 Januari 2020. Apabila
pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan
tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro
hanya berlaku pada hari pertama.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan.
Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau
bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal.
Pembayaran pemesanan oleh pemesan khusus akan dibayar ke Rekening IPO dalam jumlah dari Saham Yang
Ditawarkan yang dipesan oleh pemesan khusus dikalikan Harga Penawaran selambat-lambatnya pada hari pertama
dari Masa Penawaran.
Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan
dan selanjutnya oleh Perseroan akan dibayar ke Rekening IPO. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer
account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan
menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak
diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet
giro.

e.
f.
g.

6.

Penjatahan Saham
Tanggal akhir penjatan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk
setiap pemesanan.
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Surya Fajar Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai
dengan Peraturan IX.A.7, dengan menambahkan metode penjatahan lain khusus untuk penjatahan terpusat (Pooling
Allotment) yang telah diajukan sebelumnya kepada OJK dan telah disetujui dengan Surat OJK No. S-442/PM.22/2019
tanggal 27 November 2019
Sejalan dengan Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu
mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, maka untuk tujuan penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali
diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau Afiliasi dari
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dilarang menjual yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (fixed allotment)
dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. SIsanya dibatasi
sampai dengan minimal sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment).
I.

Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan
dialokasikan namun tidak terbatas pada:
-

Dana Pensiun
Asuransi
Reksadana
Korporasi
Perorangan
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Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya
dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyatan-persyaratan sebagai berikut:
1)

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti
wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan
yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak
10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan saham dengan kriteria sebagai berikut:

2)
3)

a. Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu
Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang sehubungan dengan Penawaran Umum
Perdana Saham;
b. Direktur, komisaris dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
c. Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan
pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
II.

Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham
yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur
penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:
1)

2)

Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai angka I butir 3 diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya
sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima
seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesarn yang tidak dikecualikan telah menerima
penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional
kepada Pemesar Saham sesuai angka I butir 3 menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan saham;
Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai angka I butir 3 di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya
lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan
dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
-

-

Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) satuan
perdagangan di Bursa Efek; jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak
mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang
termasuk dalam saturan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh
Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) satuan
perdagangan dibagikan kepada pemesarn yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara
proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Adapun alasan dan latar belakang dilakukan penggunaan metode penjatahan lainnya tersebut di atas adalah sebagai
berikut:
•

•

Penjatahan Terpusat akan menjadi kendala bagi investor yang melakukan pemesanan pembelian saham, apabila
alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya sebesar 1 satuan perdagangan untuk setiap pemesanan,
karena nilai nominal saham yang akan dimiliki menjadi sangat kecil, tidak sebanding dengan biaya yang harus
dikeluarkan untuk melakukan pemesanan pembelian saham, sehingga dapat mengurangi minat investor untuk
berinvestasi secara jangka panjang pada saham Emiten, sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan
persyaratan mengenai jumlah minimal pemegang saham untuk Emiten yang tercata di BEI
Hal khusus yang juga menjadi dasar pertimbangan kami adalah berdasarkan pengalaman pada beberapa
penawaran umum sebelumnya terdapat sebagian kecil investor yang melakukan pemesanan pembelian saham
dalam jumlah yang sangat besar, sehingga apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya sebesar
1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, maka hamper seluruh sisa saham yang akan dialokasikan
secara proporsional, akan diserap hanya oleh sebagian kecil investor dengan pemesanan dalam jumlah yang
sangat besar tersebut.
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7.

Pengembalian Uang Pemesanan
a. Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang
pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun
bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
b. Pembayaran atau pengembalian uang dilakukan dengan uang tunai, cek atau sarana pembayaran lain atas nama
pemesan Saham Yang Ditawarkan yang mengajukan FPPS dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda
terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan tanda sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS dan
untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank yang akan ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek ataupun biaya pemindahan dana. Jika menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas
nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS.
c. Uang pengembalian pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dikirim oleh Penjamin Emisi Efek atau diambil
langsung oleh pemesan yang bersangkutan atau kuasanya, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda
terima pemesanan Saham dan tanda jati diri dan/atau surat kuasa kepada Penjamin Emisi Efek yang menerima FPPS
atau kepada Perseroan (dalam hal para pemesan khusus) atau dimasukkan ke dalam rekening pemodal, sesuai
dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS.
d. Apabila Perseroan menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan,
dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan
Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau
pembatalan tersebut.
e. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham Yang Ditawarkan sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak
datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan
Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek
dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Saham Yang
Ditawarkan.

8.

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat
Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.
Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan
didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil
Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 7 Januari 2020 setelah
menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan
memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKP.
c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening
sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah
atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
d. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu,
dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham
dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk
selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat
saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran
Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan
Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham
sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan
Saham tersebut.
k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak
dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham
dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.
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9.

Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham
Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai
dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat:
1. Menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
atau
2. Membatalkan Penawaran Umum dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini;
dengan ketentuan:
a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
i.
Indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3
(tiga) Hari Bursa berturut-turut;
ii.
bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap
kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
iii.
peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan
oleh OJK; dan
b.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i.
Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling
kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu
Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat
kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
ii.
Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut
kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b.i. di atas
iii.
Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b.i. di atas kepada OJK paling lambat
1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
iv.
Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang
dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan
uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan
penundaan atau pembatalan tersebut.

10. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan dan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham
a. Saham Yang Ditawarkan akan dikreditkan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
yang ditunjuk oleh para pemesan pada Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan atau Tanggal
Penyerahan Efek. Perseroan melalui Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Penyerahan
Formulir Konfirmasi Penjatahan atau Tanggal Penyerahan Efek akan mengeluarkan instruksi distribusi, yang telah
ditandatangani oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, ke KSEI untuk
mendistribusikan secara elektronik Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan atau pihak yang ditunjuk oleh
pemesan di tempat pemesanan semula dilaksanakan.
b. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada pemesan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di
tempat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh para pemesan dan pemberitahuan sebagaimana
mestinya dikirimkan kepada para pemesan oleh Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan, bahwa Formulir
Konfirmasi Penjatahan telah tersedia untuk diambil. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham hanya dapat diambil
dengan mengajukan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan disertai dengan bukti jati diri.
c. Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Pembayaran, menyerahkan Surat Konfirmasi
Pencatatan Saham atas seluruh Saham Yang Ditawarkan kepada KSEI. Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan
Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang
bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. FKP
atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan
dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan khusus akan
dilakukan oleh Perseroan.
11. Lain-lain
a. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Saham
secara keseluruhan atau sebagian.
b. Sesuai dengan ketentuan dalam angka 2.c. Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan
terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan. baik secara
langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan
satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
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c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki
saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan
untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi
baik asing maupun lokal.
d. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Emisi Efek atau
pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek.
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XI.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN EFEK

Prospektus dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu
Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT SURYA FAJAR SEKURITAS
Satrio Tower Lt. 6, Unit 5,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 2788 3989
Faksimili: (021) 2788 3990
Website:
www.sfsekuritas.co.id
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XII.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan. dalam rangka
Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Nasoetion & Atyanto.
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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XIII.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019
serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan laporan keuangan Perseroan,
yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent Member of Moore Stephens International Limited)
dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian.
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2018 dan 2017, serta laporan laba rugi

dan

penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan
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periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan
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presentation of such financial statements in accordance
with lndonesian Financial Accounting Standards and for
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dengan StandarAkuntansi Keuangan di lndonesia, dan
atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh
manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan
keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian
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maupun kesalahan.

necessary

to

enable the preparation
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statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
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opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan
audit kami. Kami melaksanakan audit kami
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh
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financial statements based on our audits. We
conducted our audit in accordance with Standards on
Auditing established by the lndonesian lnstitute of

lnstitut Akuntan Publik lndonesia. Standar tersebut
mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika
serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk

Certified Public Accountants. Those standards require
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perform the audit to obtain reasonable assurance about

memperoleh keyakinan memadai tentang apakah
laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan

material misstatement.

rs' respo n si b i I ity

whether such financial statements are free from

penyajian material.
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members in principal cities throughout the world
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PT TOURINDO GUIDE INDONESIA

Laporan Posisi Keuangan

Statements of Financial Position

30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017

June 30, 2019, December 31, 2018 and 2017

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,

(Figures are Presented in Rupiah,

kecuali Dinyatakan Lain)

unless Otherwise Stated)

Catatan/
Notes

30 Juni/
June 30, 2019

31 Desember/December 31
2018
2017

ASET

ASSETS

ASET LANCAR

CURRENT ASSETS

Kas dan bank
Piutang usaha pihak ketiga
Jaminan

4
5
6

Jumlah Aset Lancar

3.129.104.066
1.956.600
9.751.197

225.325.634
5.864.320
21.642.150

136.225.161
-

Cash on hand and in banks
Trade accounts receivable from a third party
Security deposits

3.140.811.863

252.832.104

136.225.161

Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp 91.094.128, Rp 52.116.219
dan Nihil pada tanggal 30 Juni 2019,
31 Desember 2018 dan 2017
Aset takberwujud - setelah dikurangi
akumulasi amortisasi sebesar
Rp 545.374.602, Rp 53.477.083 dan
Nihil pada tanggal 30 Juni 2019,
31 Desember 2018 dan 2017

NONCURRENT ASSETS
Property and equipment - net of
accumulated depreciation of
Rp 91,094,128, Rp 52,116,219
7

224.853.321

239.086.230

-

8

6.431.206.276

3.913.422.917

-

and Nil as of June 30, 2019,
December 31, 2018 and 2017
Intangible asset - net of
accumulated amortization of
Rp 545,374,602, Rp 53,477,083
and Nil as of June 30, 2019,
December 31, 2018 and 2017

Jumlah Aset Tidak Lancar

6.656.059.597

4.152.509.147

-

Total Noncurrent Assets

JUMLAH ASET

9.796.871.460

4.405.341.251

136.225.161

TOTAL ASSETS

LIABILITAS DAN
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

LIABILITIES AND
EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)

LIABILITAS JANGKA PENDEK

CURRENT LIABILITIES

Utang usaha pihak ketiga
Utang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang pajak
Beban akrual

9
10
21
11
12

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

18.140.000

1.450.900

-

122.983.238
238.865.283

3.500.000.000
1.200.000.000
63.263.711
14.347.350

210.000
-

Trade accounts payable to third parties
Other accounts payable
Related parties
Third party
Taxes payable
Accrued expenses

379.988.521

4.779.061.961

210.000

Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

NONCURRENT LIABILITY
18

Jumlah Liabilitas

91.056.144

49.407.061

-

471.044.665

4.828.469.022

210.000

Long-term employee benefits liability
Total Liabilities

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)

Modal saham
Modal dasar - 4.000 saham dengan
nilai nominal Rp 1.000.000 per
saham pada tanggal 30 Juni 2019 dan
31 Desember 2018, dan 150 saham
dengan nilai nominal Rp 1.000.000
per saham pada tanggal
31 Desember 2017
Modal ditempatkan dan disetor - 1.000
saham pada tanggal 30 Juni 2019 dan
31 Desember 2018 dan 150 saham
pada tanggal 31 Desember 2017
Uang muka setoran modal
Defisit

150.000.000
(13.984.839)

Capital stock
Authorized - 4,000 shares with
Rp 1,000,000 par value per share
as of June 30, 2019 and
December 31, 2018, and 150 shares
with Rp 1,000,000 par value per share
as of December 31, 2017
Issued and paid-up - 1,000 shares as of
June 30 2019 and December 31, 2018
and 150 shares as of
December 31, 2017
Deposit for future stock subsciption
Deficit

136.015.161

Total Equity (Capital Deficiency)

136.225.161

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
(CAPITAL DEFICIENCY)

13
14
25

1.000.000.000
11.500.000.000
(3.174.173.205)

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)

9.325.826.795

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
(DEFISIENSI MODAL)

9.796.871.460

1.000.000.000
(1.423.127.771)
(423.127.771)

4.405.341.251

See accompanying notes to financial statements
which are an integral part of the financial statements.

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
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PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit)
Dan untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan untuk Periode 20 Februari 2017 (Tanggal Pendirian)
sampai dengan 31 Desember 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan/
Notes

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2019 and 2018 (Unaudited)
And for the Year Ended
December 31, 2018 and for the Period from
February 20, 2017 (Establishment Date) to December 31, 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2018
(enam bulan/
six months)
Tidak diaudit/
Unaudited

2019
(enam bulan/
six months)

2018
(satu tahun/
one year )

2017
(sepuluh bulan/
ten months )

PENDAPATAN BERSIH

15

36.182.480

-

28.291.550

-

NET REVENUE

BEBAN USAHA

16

(32.579.010)

-

(26.146.450)

-

OPERATING EXPENSES

3.603.470

-

2.145.100

-

GROSS PROFIT

LABA KOTOR
BEBAN OPERASIONAL

17, 21

OPERATIONAL EXPENSES

Umum dan administrasi
Pajak final

(1.752.170.317)
(180.912)

(418.655.799)
-

(1.413.995.151)
(141.458)

(13.984.839)
-

General and administrative
Final tax

Jumlah Beban Operasional

(1.752.351.229)

(418.655.799)

(1.414.136.609)

(13.984.839)

Total Operational Expenses

RUGI USAHA

(1.748.747.759)

(418.655.799)

(1.411.991.509)

(13.984.839)

OPERATING LOSS

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

OTHER INCOME (EXPENSES)

Pendapatan bunga
Beban keuangan lainnya
Lain-lain - bersih

50.630
(1.369.464)
1.547

3.424.646
(699.691)
-

4.428.627
(1.980.050)
400.000

-

Interest income
Other financial charges
Others - net

Penghasilan (beban)
Lain-lain - Bersih

(1.317.287)

2.724.955

2.848.577

-

Other income (expenses) - Net

RUGI SEBELUM PAJAK
BEBAN PAJAK

(1.750.065.046)
19

RUGI TAHUN/PERIODE BERJALAN
RUGI KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan
direklasifikasikan ke laba rugi
Pengukuran kembali liabilitas
imbalan kerja jangka panjang
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF
RUGI TAHUN/PERIODE BERJALAN
PER SAHAM

(1.750.065.046)

18

20

(415.930.844)
(415.930.844)

(980.388)

-

(1.409.142.932)
(1.409.142.932)

-

(13.984.839)
(13.984.839)

-

(1.751.045.434)

(415.930.844)

(1.409.142.932)

(13.984.839)

(1.750.065)

(580.369)

(1.641.720)

(93.232)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

LOSS BEFORE TAX
TAX EXPENSE
LOSS FOR THE YEAR/PERIOD
OTHER COMPREHENSIVE LOSS
Items that will not be reclassified
subsequently to profit and loss
Remeasurement of long-term
employee benefits liability
TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
LOSS PER SHARE
FOR THE YEAR/PERIOD

See accompanying notes to financial statements
which are an integral part of the financial statements.
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PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Laporan Perubahan Ekuitas (Defisiensi Modal)
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit)
Dan untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan untuk Periode 20 Februari 2017 (Tanggal Pendirian)
sampai dengan 31 Desember 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan/
Notes
Penerbitan awal modal saham

13

Rugi komprehensif
Rugi periode berjalan
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017
Rugi komprehensif
Rugi tahun berjalan
Transaksi dengan pemilik
Penerbitan tambahan modal saham
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018

13

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Statements of Changes in Equity (Capital Deficiency)
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2019 and 2018 (Unaudited)
And for the Year Ended
December 31, 2018 and for the Period from
February 20, 2017 (Establishment Date) to December 31, 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Uang Muka Setoran
Modal/Deposit for
Future Stock
Subsciption

Modal Saham/
Capital Stock

Jumlah
Ekuitas
(Defisiensi Modal)/
Total Equity
(Capital Deficiency)

Defisit/
Deficit

150.000.000

-

-

-

150.000.000

-

150.000.000

Initial issuance of capital stock

(13.984.839)

(13.984.839)

Comprehensive loss
Loss for the period

-

(13.984.839)

136.015.161

Balance as of December 31, 2017

-

-

(1.409.142.932)

850.000.000

-

1.000.000.000

-

(1.423.127.771)

(1.409.142.932)

850.000.000
(423.127.771)

Comprehensive loss
Loss for the year
Transaction with owners
Issuance of additional capital stock
Balance as of December 31, 2018

See accompanying notes to financial statements
which are an integral part of the financial statements.

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
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PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Laporan Perubahan Ekuitas (Defisiensi Modal)
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit)
Dan untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan untuk Periode 20 Februari 2017 (Tanggal Pendirian)
sampai dengan 31 Desember 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan/
Notes
Saldo pada tanggal 1 Januari 2018

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Statements of Changes in Equity (Capital Deficiency)
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2019 and 2018 (Unaudited)
And for the Year Ended
December 31, 2018 and for the Period from
February 20, 2017 (Establishment Date) to December 31, 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Uang Muka Setoran
Modal/Deposit for
Future Stock
Subsciption

Modal Saham/
Capital Stock

Jumlah
Ekuitas
(Defisiensi Modal)/
Total Equity
(Capital Deficiency)

Defisit/
Deficit

150.000.000

-

(13.984.839)

136.015.161

-

-

(415.930.844)

(415.930.844)

850.000.000

-

Saldo pada tanggal 30 Juni 2018

1.000.000.000

-

(429.915.683)

Saldo pada tanggal 1 Januari 2019

1.000.000.000

-

(1.423.127.771)

(423.127.771)

-

-

(1.750.065.046)

(1.750.065.046)

Rugi komprehensif
Rugi periode berjalan
Transaksi dengan pemilik
Penerbitan tambahan modal saham

13

Rugi komprehensif
Rugi periode berjalan
Rugi komprehensif lain
Pengukuran kembali liabilitas
imbalan kerja jangka panjang

18

Jumlah rugi komprehensif
Transaksi dengan pemilik
Uang muka setoran modal
Saldo pada tanggal 30 Juni 2019

14

-

Balance as of January 1, 2018
Comprehensive loss
Loss for the period

850.000.000

Transaction with owners
Issuance of additional capital stock

570.084.317

Balance as of June 30, 2018

Balance as of January 1, 2019
Comprehensive loss
Loss for the period
Other comprehensive loss
Remeasurement of long-term
employee benefits liability

-

-

(980.388)

(980.388)

-

-

(1.751.045.434)

(1.751.045.434)

Total comprehensive loss

-

11.500.000.000

11.500.000.000

Transactions with owners
Deposit for future stock subsciption

1.000.000.000

11.500.000.000

(3.174.173.205)

9.325.826.795

Balance as of June 30, 2019

See accompanying notes to financial statements
which are an integral part of the financial statements.

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
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PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Laporan Arus Kas
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit)
Dan untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan untuk Periode 20 Februari 2017 (Tanggal Pendirian)
sampai dengan 31 Desember 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan/
Notes

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Statements of Cash Flows
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2019 and 2018 (Unaudited)
And for the Year Ended
December 31, 2018 and for the Period from
February 20, 2017 (Establishment Date) to December 31, 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2018
(enam bulan/
six months)
Tidak diaudit/
Unaudited

2019
(enam bulan/
six months)

2018
(satu tahun/
one year )

2017
(sepuluh bulan/
ten months )

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan dari pelanggan
Pembayaran kepada pemasok
Pembayaran untuk beban usaha
Pembayaran kepada karyawan

40.090.200
-32.579.010
(191.633.645)
(676.354.401)

(166.000.074)
(191.235.151)

22.427.230
(26.146.450)
(524.516.337)
(677.010.098)

(13.774.839)
-

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

Kas Bersih Digunakan
untuk Aktivitas Operasi

(860.476.856)

(357.235.225)

(1.205.245.655)

(13.774.839)

Net Cash Used in
Operating Activities

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan bunga
Perolehan aset tetap
Perolehan aset takberwujud

CASH FLOWS FROM
INVESTING ACTIVITIES

7
8

Kas Bersih Digunakan untuk
Aktivitas Investasi

50.630
(24.745.000)
(3.009.680.878)

3.424.646
(229.603.449)
-

4.428.627
(291.202.449)
(766.900.000)

-

Interest received
Acquisition of property and equipment
Acquisition of intangible asset

(3.034.375.248)

(226.178.803)

(1.053.673.822)

-

Net Cash Used in
Investing Activities

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran beban keuangan lainnya
Penerimaan dari penerbitan
modal saham
Kenaikan (penurunan)
utang lain-lain
Penerimaan dari
uang muka setoran modal

CASH FLOWS FROM
FINANCING ACTIVITIES
(1.369.464)
13

-

(699.691)

(1.980.050)

-

Other financial charges paid
Proceeds from issuance
of capital stock
Increase (decrease) in
other accounts payable
Proceeds from deposit for future
stock subsciption

850.000.000

850.000.000

150.000.000

1.039.535.225

1.500.000.000

-

11.500.000.000

-

-

-

Kas Bersih Diperoleh dari
Aktivitas Pendanaan

6.798.630.536

1.888.835.534

2.348.019.950

150.000.000

Net Cash Provided by
Financing Activities

KENAIKAN BERSIH KAS
DAN BANK

2.903.778.432

1.305.421.506

89.100.473

136.225.161

NET INCREASE IN CASH ON HAND
AND IN BANKS

136.225.161

-

CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE
BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD

225.325.634

136.225.161

CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE
END OF THE YEAR/PERIOD

(4.700.000.000)
14

KAS DAN BANK AWAL
TAHUN/PERIODE
KAS DAN BANK
AKHIR TAHUN/PERIODE

225.325.634

3.129.104.066

136.225.161

1.441.646.667

Tambahan Informasi Laporan Arus Kas
diungkapkan dalam catatan 26

Supplemental Cashflow Information
is presented in Note 26

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements
which are an integral part of the financial statements.
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PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) dan
Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan untuk Periode
20 Februari 2017 (Tanggal Pendirian) sampai
dengan 31 Desember 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)
1.

Umum

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2019 and 2018 (Unaudited) and
For the Year Ended
December 31, 2018 and for the Period from
February 20, 2017 (Establishment Date)
to December 31, 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)
1.

a. Pendirian dan Informasi Umum

General
a.

Establishment and General Information

PT
Tourindo
Guide
Indonesia
(Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta
No. 22 tanggal 20 Februari 2017 yang
dibuat
di
hadapan
Argo
Wahyu
Jati Kusumo, S.H., M.Kn., notaris
di Tangerang Selatan. Akta Pendirian
tersebut telah memperoleh persetujuan
dari
Menteri
Hukum
dan
Hak
Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
dalam
Surat
Keputusan
No. AHU-0008712.AH.01.01 Tahun 2017
tanggal 23 Februari 2017.

PT
Tourindo
Guide
Indonesia
(the Company) was established based
on
Notarial
Deed
No.
22
dated
February 20, 2017 of Argo Wahyu Jati, S.H.,
M.Kn., a public notary in Tangerang Selatan.
The Deed of Establishment was approved by
the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia in his Decision Letter
No. AHU-0008712.AH.01.01 Tahun 2017
dated February 23, 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah
mengalami beberapa kali
perubahan,
terakhir dengan Akta No. 55 tanggal
12 Maret 2018 dari Humberg Lie, S.H.,
S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai
perubahan
nilai
nominal
saham,
peningkatan
modal
dasar,
modal
ditempatkan
dan
modal
disetor.
Penyesuaian anggaran dasar ini telah
disetujui
oleh
Menteri
Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia
dalam
Surat
Keputusan
No. AHU-0007003.AH.01.02.TAHUN 2018
tanggal 28 Maret 2018.

The Articles of Association have been
amended several times, most recently by
Notarial Deed No. 55 dated March 12, 2018
of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., a public
notary in Jakarta, regarding change of
nominal value of shares, increase in
authorized, issued and paid-up capital. The
amendement of the Articles of Association
was approved by the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia
in his Decision Letter No. AHU0007003.AH.01.02.TAHUN
2018
dated
March 28, 2018.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar
Perusahaan, ruang lingkup kegiatan
Perusahaan adalah di bidang informasi dan
komunikasi.

In
accordance
with
article
3
of
the Company’s Articles of Association,
the scope of its activities is in the field of
information and communication.

Perusahaan mulai beroperasi
komersial pada tahun 2018.

The Company started
operations in 2018.

secara

Perusahaan
berdomisili
di
Jakarta
Selatan. Kantor pusat Perusahaan
beralamat di Plaza 89 Lantai 12 Kav.X7,
Jl. H.R. Rasuna Said No.6 Karet
Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan,
12940.

its

commercial

The Company is domiciled in South
Tangerang. Its head office is located in
Plaza 89 floor 12 Kav.X7, Jl. H.R. Rasuna
Said No.6 Karet Kuningan, Setia Budi, South
Jakarta, 12940.
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PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) dan
Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan untuk Periode
20 Februari 2017 (Tanggal Pendirian) sampai
dengan 31 Desember 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)
b.

Karyawan,
Komisaris

Dewan

Direksi

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2019 and 2018 (Unaudited) and
For the Year Ended
December 31, 2018 and for the Period from
February 20, 2017 (Establishment Date)
to December 31, 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

dan

b.

Employees, Boards of Directors and
Commissioners

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan
31 Desember 2018, susunan pengurus
Perusahaan berdasarkan Akta No. 55,
tanggal 12 Maret 2018 dari Humberg Lie,
S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta,
adalah sebagai berikut:

As
of
June
30,
2019
and
December 31, 2018, based on Notarial Deed
No. 55, dated March 12, 2018 of Humberg
Lie, S.H., S.E., M.Kn., a public notary in
Jakarta, the Company’s management
consists of the following:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Freddy Setiawan
Lily Indarty

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner

Direksi
Direktur Utama
Direktur

:
:

Claudia Ingkiriwang
Teddy Tandjung

Directors
President Director
Director

Pada tanggal 31 Desember 2017,
susunan
pengurus
Perusahaan
berdasarkan Akta No. 22, tanggal
20 Februari 2017 dari Argo Wahyu Jati
Kusumo,
S.H.,
M.Kn.,
notaris
di
Tangerang Selatan, adalah sebagai
berikut:

As of December 31, 2017, based on Notarial
Deed No. 22, dated February 20, 2017 of
Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn.,
a public notary in South Tangerang, the
Company’s management consists of the
following:

Komisaris

:

Lily Indarty

Commissioner

Direktur

:

Stefanus Selo

Director

Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan
adalah 7 pada 2019 dan 6 dan Nihil
masing-masing pada tahun 2018 dan
2017.

The Company had an average total number
of employees of 7 in 2019 and
6 and Nil in 2018 and 2017, respectively.

Laporan keuangan PT Tourindo Guide
Indonesia untuk periode enam bulan yang
berakhir 30 Juni 2019 telah diselesaikan
dan
diotorisasi
untuk
terbit
oleh
Direksi
Perusahaan
pada
tanggal
11 November 2019. Direksi Perusahaan
bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian laporan keuangan tersebut.

The financial statements of PT Tourindo
Guide Indonesia for the six-month period
ended June 30, 2019 were completed
and
authorized
for
issuance
on
November 11, 2019. The Company’s
Directors are responsible for the preparation
and presentation of the financial statements.
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PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) dan
Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan untuk Periode
20 Februari 2017 (Tanggal Pendirian) sampai
dengan 31 Desember 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)
2.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Penting
a.

b.

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2019 and 2018 (Unaudited) and
For the Year Ended
December 31, 2018 and for the Period from
February 20, 2017 (Establishment Date)
to December 31, 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)
2.

Dasar Penyusunan dan Pengukuran
Laporan Keuangan

Summary of Significant Accounting
Financial Reporting Policies
a.

and

Basis
of
Financial
Statements
Preparation and Measurement

Laporan keuangan disusun dan disajikan
dengan menggunakan Standar Akuntansi
Keuangan
di
Indonesia,
meliputi
pernyataan
dan
interpretasi
yang
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
dan Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan
dari badan pengatur Pasar Modal.

The financial statements have been
prepared and presented in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards
“SAK”, which comprise the statements and
interpretations issued by the Board of
Financial Accounting Standards of the
Institute of Indonesia Chartered Accountants
(IAI), the Board of Sharia Accounting
Standards of the Institute of Indonesia
Chartered Accountants (IAI) and regulations
of Capital Market regulator.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini
adalah konsep biaya perolehan, kecuali
beberapa
akun
tertentu
disusun
berdasarkan
pengukuran
lain,
sebagaimana diuraikan dalam kebijakan
akuntansi masing-masing akun tersebut.
Laporan keuangan ini disusun dengan
metode akrual, kecuali laporan arus kas.

The measurement basis used is the
historical cost, except for certain accounts
which are measured on the bases described
in the related accounting policies. The
financial statements, except for the
statements of cash flows, are prepared
under the accrual basis of accounting.

Laporan arus kas disusun dengan
menggunakan metode langsung dengan
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan.

The statements of cash flows are prepared
using the direct method with classifications
of cash flows into operating, investing and
financing activities.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan
dalam penyusunan laporan keuangan
untuk periode enam bulan yang berakhir
30 Juni 2019 adalah konsisten dengan
kebijakan akuntansi yang diterapkan
dalam penyusunan laporan keuangan
pada
tahun
yang
berakhir
31
Desember
2018
dan
periode
20 Februari 2017 (Tanggal Pendirian)
sampai dengan 31 Desember 2017.

The accounting policies adopted in the
preparation of the financial statements for
the six-month period ended June 30, 2019
are consistent with those adopted in the
preparation of the financial statements for
the year ended December 31, 2018
and period from February 20, 2017
(Establishment Date) to December 31, 2017.

Mata uang yang digunakan dalam
penyusunan dan penyajian laporan
keuangan adalah mata uang Rupiah
(Rupiah) yang juga merupakan mata uang
fungsional Perusahaan.

The currency used in the preparation and
presentation of the financial statements is
the Indonesian Rupiah (Rupiah) which is
also the functional currency of the Company.

Penjabaran Mata Uang Asing

b.

Foreign Currency Translation

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Functional and Reporting Currencies

Akun-akun yang tercakup dalam laporan
keuangan setiap Perusahaan diukur
menggunakan mata uang dari lingkungan
ekonomi utama dimana Perusahaan
beroperasi (mata uang fungsional).

Items included in the financial statements of
the Company are measured using the
currency
of
the
primary
economic
environment in which the Company operates
(the functional currency).
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c.

d.
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to December 31, 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
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Laporan keuangan disajikan dalam
Rupiah, yang merupakan mata uang
fungsional Perusahaan dan mata uang
penyajian Perusahaan.

The financial statements are presented in
Rupiah which is the Company’s functional
and presentation currency.

Transaksi dan Saldo

Transactions and Balances

Transaksi dalam mata uang asing
dijabarkan kedalam mata uang fungsional
menggunakan
kurs
pada
tanggal
transaksi. Keuntungan atau kerugian
selisih kurs yang timbul dari penyelesaian
transaksi dan dari penjabaran pada kurs
akhir tahun atas aset dan liabilitas
moneter dalam mata uang asing diakui
dalam laba rugi. Aset nonmoneter yang
diukur pada nilai wajar dijabarkan
menggunakan kurs pada tanggal nilai
wajar ditentukan.

Foreign currency transactions are translated
into the functional currency using the
exchange rates prevailing at the dates of the
transactions. Foreign exchange gains and
losses resulting from the settlement of such
transactions and from the translation at year
end exchange rates of monetary assets and
liabilities denominated in foreign currencies
are recognized in profit or loss. Nonmonetary assets that are measured at fair
value are translated using the exchange rate
at the date that the fair value was
determined.

Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun
nonmoneter serupa yang diukur pada nilai
wajar diakui dalam laba rugi.

Translation differences on equities and
similar non-monetary items measured at fair
value are recognized in profit or loss.

Transaksi Pihak Berelasi

c.

Orang atau entitas dikategorikan sebagai
pihak berelasi Perusahaan apabila
memenuhi
definisi
pihak
berelasi
berdasarkan PSAK No. 7 “Pengungkapan
Pihak-pihak Berelasi”.

A person or entity is considered a related
party of the Company if it meets the
definition of a related party in PSAK No. 7
“Related Party Disclosures”.

Semua transaksi signifikan dengan pihak
berelasi telah diungkapkan dalam laporan
keuangan.

All significant transactions with related
parties are disclosed in the financial
statements.

Kas dan Setara Kas

d.

Kas terdiri dari kas dan bank yang tidak
dijaminkan
serta
tidak
dibatasi
pencairannya.
e.

Transaction with Related Parties

Cash and Cash Equivalents
Cash consists of cash on hand and in banks
which are not used as collateral and are not
restricted.

Instrumen Keuangan

e.

Financial Instruments

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50
(Revisi 2014), “Instrumen Keuangan:
Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2014),
“Instrumen
Keuangan:
Pengakuan
dan Pengukuran”, PSAK No. 60
(Revisi 2014), “Instrumen Keuangan:
Pengungkapan”.

The company has adopted PSAK No. 50
(2014 Revision), "Financial Instruments:
Presentation",
PSAK
No.
55
(2014 Revision), "Financial Instruments:
Recognition and Measurement ", PSAK
No. 60 (2014 Revision), "Financial
Instruments: Disclosures".

Pembelian atau penjualan yang reguler
atas instrumen keuangan diakui pada
tanggal transaksi.

All regular way purchases and sales of
financial instruments are recognized on the
transaction date.
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Instrumen keuangan pada pengakuan
awal diukur pada nilai wajarnya, yang
merupakan
nilai
wajar
kas
yang
diserahkan (dalam hal aset keuangan)
atau yang diterima (dalam hal liabilitas
keuangan). Nilai wajar ditentukan dengan
mengacu pada harga transaksi atau harga
pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak
dapat ditentukan dengan andal, maka nilai
wajar dihitung berdasarkan estimasi
jumlah
seluruh
pembayaran
atau
penerimaan kas masa depan, yang
didiskontokan menggunakan suku bunga
pasar yang berlaku untuk instrumen
sejenis dengan jatuh tempo yang sama
atau hampir sama.

Financial instruments are recognized initially
at fair value, which is the fair value of the
consideration given (in case of an asset) or
received (in case of a liability). The fair value
is determined by reference to the transaction
price or other market prices. If such market
prices are not reliably determinable, the fair
value is estimated as the sum of all future
cash payments or receipts, discounted using
the prevailing market rates of interest for
similar instruments with similar maturities.

Pengukuran awal instrumen keuangan
termasuk biaya transaksi, kecuali untuk
instrumen keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi.

The initial measurement of financial
instruments, except for financial instruments
at fair value through profit and loss (FVPL),
includes transaction costs.

Biaya transaksi diamortisasi sepanjang
umur instrumen menggunakan metode
suku bunga efektif.

Transaction costs are amortized over the
terms of the instruments based on the
effective interest rate method.

Pengklasifikasian instrumen keuangan
dilakukan berdasarkan tujuan perolehan
instrumen
tersebut
dan
mempertimbangkan apakah instrumen
tersebut memiliki kuotasi harga di pasar
aktif.

The classification of the financial instruments
depends on the purpose for which the
instruments were acquired and whether they
are quoted in an active market.

Pada
tanggal
30
Juni
2019,
31
Desember
2018
dan
2017,
Perusahaan memiliki instrumen keuangan
dalam kategori pinjaman yang diberikan
dan piutang dan liabilitas keuangan lain.
Oleh karena itu, kebijakan akuntansi
terkait dengan instrumen keuangan dalam
kategori aset keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi, investasi
dimiliki hingga jatuh tempo, aset
keuangan tersedia untuk dijual dan
liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi tidak diungkapkan.

As of June 30, 2019, December 31, 2018
and 2017, the Company had financial
instruments under loans and receivables
and other financial liabilities categories.
Thus, accounting policies related to financial
assets measured at FVPL, held to maturity
(HTM) investments, available for sale (AFS)
financial assets and financial liabilities
measured at FVPL were not disclosed.

Aset Keuangan

Financial Assets

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Loans and Receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang
adalah aset keuangan non-derivatif
dengan pembayaran tetap atau telah
ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di
pasar aktif, yang selanjutnya diukur
pada
biaya
perolehan
diamortisasi
menggunakan metode suku bunga efektif,
dikurangi cadangan kerugian penurunan
nilai.

Loans and receivables are non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments that are not quoted in an active
market and are subsequently measured at
amortized cost using the effective interest
rate method, less any allowance for any
impairment.
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Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember
2018, dan 2017, kategori ini meliputi kas
dan bank, piutang usaha dan jaminan
Perusahaan termasuk dalam kategori ini.

As of June 30, 2019, December 31, 2018
and 2017, the Company’s cash on hand and
in banks, trade accounts receivable and
security deposits were included in this
category.

Liabilitas
Ekuitas

Financial
Liabilities
Instruments

Keuangan

dan

Instrumen

and

Equity

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas
diklasifikasikan berdasarkan substansi
perjanjian kontraktual serta definisi
liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas
instrumen keuangan tersebut diungkapkan
berikut ini.

Financial liabilities and equity instruments of
the Company are classified according to the
substance of the contractual arrangements
entered into and the definitions of a financial
liability and equity instrument. The
accounting policies adopted for specific
financial instruments are set out below.

Instrumen Ekuitas

Equity Instruments

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak
yang memberikan hak residual atas aset
suatu entitas setelah dikurangi dengan
seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas
dicatat sejumlah hasil yang diterima,
setelah
dikurangkan
dengan
biaya
penerbitan langsung.

An equity instrument is any contract that
evidences a residual interest in the assets of
an entity after deducting all of its liabilities.
Equity instruments are recorded at the
proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Other Financial Liabilities

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan
yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan
atau pada saat pengakuan awal tidak
ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi.

This category represents financial liabilities
that are not held for trading or not
designated at FVPL upon the inception of
the liability.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau
komponen dari instrumen keuangan
tersebut, yang tidak diklasifikasikan
sebagai
liabilitas
keuangan
yang
diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas
keuangan
lain-lain,
jika
substansi
perjanjian
kontraktual
mengharuskan
Perusahaan untuk menyerahkan kas atau
aset keuangan lain kepada pemegang
instrumen keuangan, atau jika liabilitas
tersebut diselesaikan
tidak melalui
penukaran kas atau aset keuangan lain
atau saham sendiri yang jumlahnya tetap
atau telah ditetapkan.

Issued financial instruments or their
components, which are not classified as
financial liabilities at FVPL are classified as
other financial liabilities, where the
substance of the contractual arrangement
results in the Company having an obligation
either to deliver cash or another financial
asset to the holder, or to satisfy the
obligation other than by the exchange of a
fixed amount of cash or another financial
asset for a fixed number of own equity
shares.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya
diukur pada biaya perolehan diamortisasi
berdasarkan suku bunga efektif.

Other financial liabilities are subsequently
carried at amortized cost using the effective
interest rate method.
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Pada
tanggal
30
Juni
2019,
31 Desember 2018 dan 2017, kategori ini
meliputi utang usaha, utang lain-lain dan
beban
akrual
yang
dimiliki
oleh
Perusahaan.

As of June 30, 2019, December 31, 2018
and 2017, the Company’s trade accounts
payable, other accounts payable and
accrued expense were included in this
category.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan
saling hapus dan nilai bersihnya disajikan
dalam laporan posisi keuangan jika dan
hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki
hak yang berkekuatan hukum untuk
melakukan saling hapus atas jumlah yang
telah diakui tersebut; dan berniat untuk
menyelesaikan secara neto atau untuk
merealisasikan aset dan menyelesaikan
liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and
the net amount reported in the statements of
financial position if, and only if, there is a
currently enforceable right to offset the
recognized amounts and there is intention to
settle on a net basis, or to realize the asset
and settle the liability simultaneously.

Penurunan Nilai Aset Keuangan pada
Biaya Perolehan Diamortisasi

Impairment of Financial Assets Carried at
Amortized Cost

Pada setiap tanggal laporan posisi
keuangan,
manajemen
Perusahaan
menelaah apakah suatu aset keuangan
atau kelompok aset keuangan telah
mengalami penurunan nilai.

The Company’s management assesses at
each statement of financial position date
whether a financial asset or group of
financial assets is impaired.

Manajemen pertama-tama menentukan
apakah terdapat bukti obyektif mengenai
penurunan nilai secara individual atas aset
keuangan yang signifikan secara individual
dan secara individual atau kolektif untuk
aset keuangan yang jumlahnya tidak
signifikan secara individual.

The management first assesses whether
objective evidence of impairment exists
individually for financial assets that are
individually significant and individually or
collectively for financial assets that are not
individually significant.

Jika manajemen menentukan tidak
terdapat
bukti
obyektif
mengenai
penurunan nilai atas aset keuangan yang
dinilai secara individual, baik aset
keuangan tersebut signifikan atau tidak
signifikan, maka aset tersebut dimasukkan
ke dalam kelompok aset keuangan yang
memiliki karakteristik risiko kredit yang
sejenis dan menilai penurunan nilai
kelompok tersebut secara kolektif. Aset
yang penurunan nilainya dinilai secara
individual dan untuk itu kerugian
penurunan nilai diakui atau tetap diakui,
tidak termasuk dalam penilaian penurunan
nilai secara kolektif.

If the management determines that no
objective evidence of impairment exists for
an individually assessed financial asset,
whether significant or not, the asset is
included in a group of financial assets with
similar credit risk characteristics and that
group of financial assets is collectively
assessed for impairment. Assets that are
individually assessed for impairment and for
which an impairment loss, is or continues to
be recognized are not included in a collective
assessment of impairment.
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Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi
penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah
kerugian tersebut diukur sebagai selisih
antara nilai tercatat aset dengan nilai kini
estimasi arus kas masa depan yang
didiskonto menggunakan suku bunga
efektif awal dari aset tersebut. Nilai
tercatat aset tersebut langsung dikurangi
dengan penurunan nilai yang terjadi atau
menggunakan akun cadangan dan jumlah
kerugian yang terjadi diakui dalam laba
rugi.

If there is an objective evidence that an
impairment loss has been incurred, the
amount of the loss is measured as the
difference between the asset’s carrying
amount and the present value of estimated
future cash flows discounted at the financial
asset’s original effective interest rate. The
carrying amount of the asset shall be
reduced either directly or through the use of
an allowance account. The amount of loss is
charge to profit or loss.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah
kerugian penurunan nilai berkurang
karena suatu peristiwa yang terjadi setelah
penurunan nilai tersebut diakui, maka
dilakukan penyesuaian atas cadangan
kerugian
penurunan
nilai
yang
sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan
nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi,
dengan ketentuan nilai tercatat aset
setelah pemulihan penurunan nilai tidak
melampaui biaya perolehan diamortisasi
pada tanggal pemulihan tersebut.

If, in a subsequent period, the amount of the
impairment loss decreases because of an
event occurring after the impairment was
recognized, the previously recognized
impairment loss is reversed. Any subsequent
reversal of an impairment loss is recognized
in profit or loss, to the extent that the
carrying value of the asset does not exceed
its amortized cost at the reversal date.

Penghentian Pengakuan
Liabilitas Keuangan
1.

Aset

dan

Derecognition of Financial Assets and
Liabilities

Aset Keuangan

1.

Financial Assets

Aset keuangan (atau bagian dari aset
keuangan
atau
kelompok
aset
keuangan
serupa)
dihentikan
pengakuannya jika:

Financial asset (or, where applicable, a
part of a financial asset or part of a
group of similar financial assets) is
derecognized when:

a.

Hak kontraktual atas arus kas
yang berasal dari aset keuangan
tersebut berakhir;

a.

the rights to receive cash flows
from the asset have expired;

b.

Perusahaan tetap memiliki hak
untuk menerima arus kas dari
aset keuangan tersebut, namun
juga
menanggung
liabilitas
kontraktual
untuk
membayar
kepada pihak ketiga atas arus kas
yang diterima tersebut secara
penuh tanpa adanya penundaan
yang signifikan berdasarkan suatu
kesepakatan; atau

b.

the Company retains the right to
receive cash flows from the asset,
but has assumed a contractual
obligation to pay them in full
without material delay to a third
party under a “pass-through”
arrangement; or
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Perusahaan telah mentransfer
haknya untuk menerima arus kas
dari aset keuangan dan (i) telah
mentransfer secara substansial
seluruh risiko dan manfaat atas
aset keuangan, atau (ii) secara
substansial tidak mentransfer atau
tidak memiliki seluruh risiko dan
manfaat atas aset keuangan,
namun
telah
mentransfer
pengendalian atas aset keuangan
tersebut.

c.

Liabilitas Keuangan

2.

Liabilitas
keuangan
dihentikan
pengakuannya jika liabilitas keuangan
tersebut berakhir, dibatalkan, atau
telah kadaluarsa.
f.

the Company has transferred its
rights to receive cash flows from
the asset and either (i) has
transferred substantially all the
risks and rewards of the asset, or
(ii) has neither transferred nor
retained substantially all the risks
and rewards of the asset, but has
transferred control of the asset.

Financial Liabilities
A financial liability is derecognized
when the obligation under the contract
is discharged, cancelled or has expired.

Aset Tetap

f.

Property and Equipment

Perusahaan menerapkan Amandemen
PSAK No. 16 (2015) “Aset Tetap tentang
Klarifikasi Metode yang Diterima untuk
Penyusutan dan Amortisasi”.

The
company
has
adopted
PSAK
Amendment No. 16 (2015) "Fixed Assets on
Clarification of the Methods Accepted for
Depreciation and Amortization".

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya
perolehan, tetapi tidak termasuk biaya
perawatan
sehari-hari,
dikurangi
akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi
penurunan nilai, jika ada.

Property and equipment are carried at cost,
excluding day to day servicing, less
accumulated
depreciation
and
any
impairment in value.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi
harga perolehan, termasuk bea impor dan
pajak pembelian yang tidak boleh
dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung untuk
membawa aset ke lokasi dan kondisi yang
diinginkan
sesuai
dengan
tujuan
penggunaan yang ditetapkan.

The initial cost of property and equipment
consists of its purchase price, including
import duties and taxes and any directly
attributable costs in bringing the property
and equipment to its working condition and
location for its intended use.

Beban-beban yang timbul setelah aset
tetap digunakan, seperti beban perbaikan
dan pemeliharaan, dibebankan ke laba
rugi pada saat terjadinya. Apabila bebanbeban tersebut menimbulkan peningkatan
manfaat ekonomis di masa datang dari
penggunaan aset tetap tersebut yang
dapat melebihi kinerja normalnya, maka
beban-beban
tersebut
dikapitalisasi
sebagai tambahan biaya perolehan aset
tetap.

Expenditures incurred after the property and
equipment have been put into operations,
such as repairs and maintenance costs, are
normally charged to operations in the year
such costs are incurred. In situations where
it can be clearly demonstrated that the
expenditures have resulted in an increase in
the future economic benefits expected to be
obtained from the use of the property and
equipment beyond its originally assessed
standard of performance, the expenditures
are capitalized as additional costs of
property and equipment.
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Depreciation is computed based on a
straight-line basis over the property and
equipment’s useful lives as follows:

Penyusutan dihitung berdasarkan metode
garis lurus (straight-line method) selama
masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Tahun/Years
Peralatan kantor/Office equipment
Furniture dan perlengkapan/ Furniture and equipment
Komputer/Computer

g.

4
4
4

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali
dan dilakukan penurunan nilai apabila
terdapat peristiwa atau perubahan kondisi
tertentu yang mengindikasikan nilai
tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan
sepenuhnya.

The carrying values of property and
equipment are reviewed for impairment
when events or changes in circumstances
indicate that the carrying values may not be
recoverable.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan,
biaya inspeksi diakui dalam jumlah
tercatat aset tetap sebagai suatu
penggantian apabila memenuhi kriteria
pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang
dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama
periode sampai dengan saat inspeksi
signifikan berikutnya.

When each major inspection is performed,
its cost is recognized in the carrying amount
of the item of property and equipment as a
replacement if the recognition criteria are
satisfied. Such major inspection is
capitalized and amortized over the next
major inspection activity.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan
pengakuannya pada saat dilepaskan atau
tidak ada manfaat ekonomis masa depan
yang diharapkan dari penggunaan atau
pelepasannya. Keuntungan atau kerugian
yang timbul dari penghentian pengakuan
aset tetap diakui dalam laba rugi pada
periode
terjadinya
penghentian
pengakuan.

An item of property and equipment is
derecognized upon disposal or when no
future economic benefits are expected from
its use or disposal. Any gains or loss arising
from de-recognition of property and
equipment is included in profit or loss in the
period the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode
penyusutan ditelaah setiap akhir periode
dan dilakukan penyesuaian apabila hasil
telaah
berbeda
dengan
estimasi
sebelumnya.

The assets’ residual values, if any, useful
lives and depreciation method are reviewed
and adjusted if appropriate, at each financial
period end.

Aset Takberwujud

g.

Intangible Assets

Perusahaan menerapkan Amandemen
PSAK No. 19 (Revisi 2015) “Aset
Takberwujud”.

The
company
has
Amendment No. 19
"Intangible Assets”.

Biaya yang dibayarkan atas biaya
perolehan
piranti
lunak
komputer,
ditangguhkan
dan
diamortisasi
menggunakan garis lurus.

Costs incurred from the acquisition of
computer software are deferred and
amortized using the straight-line method.
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Amortization is computed based on a
straight-line basis over the intangible assets
useful lives as follows:

Amortisasi dihitung berdasarkan metode
garis lurus (straight-line method) selama
masa manfaat aset takberwujud sebagai
berikut:

Tahun/Years
Perangkat lunak/Software
h.

4

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

h.

Impairment of Non-Financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan,
Perusahaan menelaah apakah terdapat
indikasi suatu aset mengalami penurunan
nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau
pada saat uji tahunan penurunan nilai aset
perlu dilakukan, maka Perusahaan
membuat estimasi jumlah terpulihkan aset
tersebut.

The Company assesses at each reporting
period whether there is an indication that an
asset may be impaired.
If any such
indication exists, or when annual impairment
testing for an asset is required, the Company
makes an estimate of the asset’s
recoverable amount.

Jika nilai tercatat aset lebih besar
daripada nilai terpulihkannya, maka aset
tersebut
dinyatakan
mengalami
penurunan nilai dan rugi penurunan nilai
diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung
nilai pakai, estimasi arus kas masa depan
bersih didiskontokan ke nilai kini dengan
menggunakan tingkat diskonto sebelum
pajak yang mencerminkan penilaian pasar
kini dari nilai waktu uang dan risiko
spesifik atas aset.

Where the carrying amount of an asset
exceeds its recoverable amount, the asset is
considered impaired and impairment losses
are recognized in profit or loss. In assessing
the value in use, the estimated net future
cash flows are discounted to their present
value using a pre-tax discount rate that
reflects current market assessments of the
time value of money and the risks specific to
the asset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap
periode pelaporan untuk mengetahui
apakah terdapat indikasi bahwa rugi
penurunan nilai aset yang telah diakui
dalam periode sebelumnya mungkin tidak
ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika
indikasi dimaksud ditemukan, maka
Perusahaan
mengestimasi
jumlah
terpulihkan aset tersebut.

An assessment is made at each reporting
period as to whether there is any indication
that previously recognized impairment
losses recognized for an asset may no
longer exist or may have decreased. If such
indication exists, the recoverable amount is
estimated.

Kerugian penurunan nilai yang diakui
dalam
periode
sebelumnya
akan
dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak
melebihi jumlah terpulihkannya maupun
nilai tercatat, neto setelah penyusutan,
seandainya tidak ada rugi penurunan nilai
yang telah diakui untuk aset tersebut pada
periode-periode sebelumnya. Setelah
pemulihan tersebut, penyusutan aset
tersebut
disesuaikan
di
periode
mendatang untuk mengalokasikan nilai
tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai
sisanya, dengan dasar yang sistematis
selama sisa umur manfaatnya.

A previously recognized impairment loss for
an asset is reversed in profit or loss to the
extent that the carrying amount of the assets
does not exceed its recoverable amount nor
exceed the carrying amount that would have
been determined, net of depreciation, had
no impairment loss been recognized for the
asset in prior periods. After such a reversal,
the depreciation charge on the said asset is
adjusted in future periods to allocate the
asset’s revised carrying amount, less any
residual value, on a systematic basis over its
remaining useful life.
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Pengakuan Pendapatan dan Beban

i.

Revenue and Expense Recognition

Pendapatan diakui ketika kemungkinan
besar manfaat ekonomi masa depan akan
mengalir ke Perusahaan dan manfaat ini
dapat diukur secara andal. Pendapatan
diakui pada saat jasa diserahkan kepada
pelanggan.

Revenue is recognized to the extent that it is
probable that the economic benefits will flow
to the Company and the revenue can be
reliably measured. Revenue is recognized
when services are delivered to the
customers.

Pendapatan diukur dengan nilai wajar
imbalan yang diterima atau dapat diterima
dari penjualan jasa dalam kegiatan usaha
normal Perusahaan. Pendapatan disajikan
bersih setelah dikurangkan dengan
pengembalian, rabat dan diskon.

Revenue is measured as the fair value of the
consideration received or receivable for the
sale of services in the ordinary course of the
Company’s activities. Revenue is shown net
of returns, rebates and discounts.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari
instrumen keuangan diakui dalam laba
rugi secara akrual menggunakan metode
suku bunga efektif.

Interest income and interest expense for all
financial instruments are recognized in profit
or loss on accrual basis using the effective
interest rate method.

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual
basis).

Expenses are recognized when incurred
(accrual basis).

Imbalan Kerja

j.

Employee Benefits

Perusahaan menerapkan Amandemen
PSAK No. 24 (2015), “Imbalan Kerja”.

The
company
has
adopted
PSAK
Amendment No. 24 (2015), "Employee
Benefits".

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Short-term Employee Benefits Liability

Imbalan kerja jangka pendek diakui
sebesar jumlah yang tak-terdiskonto
sebagai liabilitas pada laporan posisi
keuangan setelah dikurangi dengan
jumlah yang telah dibayar dan sebagai
beban dalam laba rugi.

Short-term
employee
benefits
are
recognized at its undiscounted amount as a
liability after deducting any amount already
paid in the statement of financial position
and as an expense in profit or loss.

Liabilitas
Panjang

Long-term Employee Benefits Liability

Imbalan

Kerja

Jangka

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang
merupakan imbalan pasca-kerja manfaat
pasti yang dibentuk tanpa pendanaan
khusus dan didasarkan pada masa kerja
dan jumlah penghasilan karyawan pada
saat pensiun yang dihitung menggunakan
metode Projected Unit Credit.

Long-term
employee benefits
liability
represents
post-employment
benefits,
unfunded defined-benefit plans which
amounts are determined based on years of
service and salaries of the employees at the
time of pension and calculated using the
Projected Unit Credit.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan
pasti langsung diakui dalam laporan posisi
keuangan dan penghasilan komprehensif
lain pada periode terjadinya dan tidak
akan direklasifikasi ke laba rugi, namun
menjadi bagian dari saldo laba. Biaya
liabilitas imbalan pasti lainnya terkait
dengan program imbalan pasti diakui
dalam laba rugi.

Remeasurement is reflected immediately in
the statement of financial position with a
charge or credit recognized in other
comprehensive income in the period in
which they occur and not to be reclassified
to profit or loss but reflected immediately in
retained earnings. All other costs related to
the defined-benefit plan are recognized in
profit or loss.
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Pajak Penghasilan

k.

Income Tax

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46
(Revisi 2014), “Pajak Penghasilan”.

The company has adopted PSAK No. 46
(2014 Revision), "Income Tax".

Pajak Kini

Current Tax

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba
kena
pajak
dalam
periode
yang
bersangkutan yang dihitung berdasarkan
tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on
the taxable income for the period computed
using prevailing tax rates.

Pajak Final

Final Tax

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23
Tahun 2018, Wajib Pajak yang memiliki
pendapatan kotor tidak lebih dari
Rp 4.800.000.000 dalam setahun, wajib
membayar pendapatan pajak final sebesar
0,5% dari pendapatan kotor. Seluruh
pendapatan Perusahaan dikenakan pajak
final berdasarkan peraturan tersebut.

According to Government Regulation No. 23
Year 2018, Tax Payer who has gross
revenue which is not over Rp 4,800,000,000
in a year, is obligated to pay final income tax
of 0.5% from gross revenue. All of the
Company’s income has been subjected to
final tax.

Rugi per Saham

l.

Loss per Share

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56
(Revisi 2014), “Laba per Saham”.

The company has adopted PSAK No. 56
(2014 Revision), "Earnings per Share".

Rugi per saham dasar dihitung dengan
membagi rugi bersih yang dapat
diatribusikan kepada pemilik perusahaan
dengan jumlah rata-rata tertimbang saham
yang beredar pada periode yang
bersangkutan.

Loss per share is computed by dividing net
loss attributable to owners of the Company
by the weighted average number of shares
outstanding during the period.

m. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

m. Events After the Reporting Period

Perusahaan menerapkan PSAK No. 8
(Revisi 2014), “Peristiwa Setelah Periode
Pelaporan”.

The company has adopted PSAK No. 8
(2014 Revision), "Events After the Reporting
Period".

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah
periode pelaporan yang menyediakan
tambahan informasi mengenai posisi
keuangan Perusahaan pada tanggal
laporan posisi keuangan (peristiwa
penyesuaian), jika ada, telah tercermin
dalam laporan keuangan. Peristiwaperistiwa yang terjadi setelah periode
pelaporan
yang
tidak
memerlukan
penyesuaian (peristiwa non-penyesuai),
apabila
jumlahnya
material,
telah
diungkapkan dalam laporan keuangan.

Post year-end events that provide additional
information about the statement of financial
position at the reporting date (adjusting
events), if any, are reflected in the financial
statements. Post year-end events that are
not adjusting events are disclosed in the
notes to financial statements when material.
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3.

Management Use of Estimates, Judgments
and Assumptions

Dalam
penerapan
kebijakan
akuntansi
Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam
Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen
harus membuat estimasi, pertimbangan dan
asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas
yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.
Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan
pengalaman historis dan faktor lain yang
dipertimbangkan relevan.

In the application of the Company’s accounting
policies, which are disclosed in Note 2 to the
financial statements, management is required to
make estimates, judgments and assumptions
about the carrying amounts of assets and
liabilities that are not readily apparent from other
sources. The estimates and assumptions are
based on historical experience and other factors
that are considered to be relevant.

Manajemen
berkeyakinan
bahwa
pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar
estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan
yang
dibuat
oleh
manajemen,
yang
berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang
dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan
keuangan.

Management believes that the following
represent a summary of the significant estimates,
judgments, and assumptions made that affected
certain reported amounts and disclosures in the
financial statements.

Pertimbangan

Judgments

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat
oleh manajemen dalam proses penerapan
kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki
dampak yang paling signifikan terhadap
jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan
keuangan:

The following judgments are made by
management in the process of applying the
Company’s accounting policies that have the
most significant effects on the amounts
recognized in the financial statements:

a.

a.

b.

Mata Uang Fungsional

Functional Currency

Mata uang fungsional Perusahaan adalah
mata uang lingkungan ekonomi utama
dimana entitas beroperasi.

The functional currency of the Company is
the currency of the primary economic
environment in which it operates.

Mata uang tersebut adalah yang paling
mempengaruhi harga jual barang dan
jasa, dan mata uang dari negara yang
kekuatan persaingan dan peraturannya
sebagian besar menentukan harga jual
barang dan jasa entitas, dan merupakan
mata uang yang mana dana dari aktivitas
pendanaan dihasilkan.

It is the currency, among others, that mainly
influences sales prices for goods and
services, and of the country whose
competitive forces and regulations mainly
determine the sales prices of its goods and
services, and the currency in which funds
from financing activities are generated.

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas
Keuangan

b.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset
dan liabilitas tertentu sebagai aset
keuangan dan liabilitas keuangan dengan
menilai apakah aset dan liabilitas tersebut
memenuhi definisi yang ditetapkan dalam
PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas
keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan
akuntansi
Perusahaan
sebagaimana
diungkapkan dalam Catatan 2.

Classification
Liabilities

of

Financial

Assets

and

The Company determines the classifications
of certain assets and liabilities as financial
assets and liabilities by judging if they meet
the definition set forth in PSAK No. 55.
Accordingly, the financial assets and
liabilities are accounted for in accordance
with the Company’s accounting policies
disclosed in Note 2.
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Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan

c.

Allowance
Assets

for

Impairment

of

Financial

Cadangan kerugian penurunan nilai
pinjaman yang diberikan dan piutang
dipelihara pada jumlah yang menurut
manajemen adalah memadai untuk
menutup kemungkinan tidak tertagihnya
aset keuangan. Pada setiap tanggal
laporan posisi keuangan, Perusahaan
secara spesifik menelaah apakah telah
terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset
keuangan telah mengalami penurunan
nilai (tidak tertagih).

Allowance for impairment losses is
maintained at a level considered adequate
to provide for potentially uncollectible
receivables. The Company assesses
specifically at each statement of financial
position date whether there is an objective
evidence that a financial asset is impaired
(uncollectible).

Cadangan
yang
dibentuk
adalah
berdasarkan
pengalaman
penagihan
masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang
mungkin mempengaruhi kolektibilitas,
antara
lain
kemungkinan
kesulitan
likuiditas atau kesulitan keuangan yang
signifikan yang dialami oleh debitur atau
penundaan pembayaran yang signifikan.

The level of allowance is based on past
collection experience and other factors that
may affect collectability such as the
probability of insolvency or significant
financial difficulties of the debtors or
significant delay in payments.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan
nilai, maka saat dan besaran jumlah yang
dapat ditagih diestimasi berdasarkan
pengalaman
kerugian
masa
lalu.
Cadangan kerugian penurunan nilai
dibentuk
atas
akun-akun
yang
diidentifikasi
secara
spesifik
telah
mengalami
penurunan
nilai.
Akun
pinjaman yang diberikan dan piutang
dihapusbukukan berdasarkan keputusan
manajemen bahwa aset keuangan
tersebut tidak dapat ditagih atau
direalisasi meskipun segala cara dan
tindakan telah dilaksanakan. Suatu
evaluasi atas piutang, yang bertujuan
untuk mengidentifikasi jumlah cadangan
yang harus dibentuk, dilakukan secara
berkala sepanjang periode. Oleh karena
itu, saat dan besaran jumlah cadangan
kerugian penurunan nilai yang tercatat
pada setiap periode dapat berbeda
tergantung pada pertimbangan dan
estimasi yang digunakan.

If there is an objective evidence of
impairment, timing and collectible amounts
are estimated based on historical loss data.
Allowance is provided on accounts
specifically identified as impaired. Written off
loans and receivables are based on
management’s decisions that the financial
assets are uncollectible or cannot be
realized in whatsoever actions have been
taken. Evaluation of receivables to
determine the total allowance to be provided
is performed periodically during the period.
Therefore, the timing and amount of
allowance recorded at each period might
differ based on the judgments and estimates
that have been used.
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The carrying values of the Company’s loans
and receivables as of June 30, 2019,
December 31, 2018 and 2017 were as
follows:

Nilai tercatat pinjaman diberikan dan
piutang Perusahaan pada tanggal 30 Juni
2019, 31 Desember 2018 dan 2017
adalah sebagai berikut:
30 Juni/
June 30, 2019
Pinjaman yang dib erikan dan piutang
Kas dan bank
Piutang usaha
pihak ketiga
Jaminan
Jumlah

d.

31 Desember/Decemb er 31
2018
2017

3.129.104.066

225.325.634

136.225.161

1.956.600
9.751.197

5.864.320
21.642.150

-

3.140.811.863

252.832.104

136.225.161

Pajak Penghasilan

d.

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan
untuk
menentukan
jumlah
pajak
penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi
dan perhitungan yang menimbulkan
ketidakpastian penentuan jumlah pajak
penghasilan karena interpretasi atas
peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil
pemeriksaan pajak berbeda dengan
jumlah yang sebelumnya telah dibukukan,
maka selisih tersebut akan berdampak
terhadap aset dan liabilitas pajak kini
dalam periode dimana hasil pemeriksaan
tersebut terjadi.

Loans and receivab les
Cash on hand and in banks
Trade accounts receivable
from a third party
Security deposits
Total

Income Taxes
Significant judgment is required in
determining the provision for income taxes.
There
are
many
transactions
and
calculations for which the ultimate tax
determination is uncertain due to different
interpretation of tax regulations. Where the
final tax outcome of these matters is different
from the amounts that were initially
recorded, such differences will have an
impact on the current income tax assets and
liabilities in the period in which such
determination is made.

Estimasi dan Asumsi

Estimates and Assumptions

Asumsi utama mengenai masa depan dan
sumber utama lain dalam mengestimasi
ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang
mempunyai risiko signifikan yang dapat
menyebabkan penyesuaian material terhadap
nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode
berikutnya diungkapkan di bawah ini.
Perusahaan
mendasarkan
asumsi
dan
estimasi pada parameter yang tersedia saat
laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada
dan asumsi mengenai perkembangan masa
depan dapat berubah karena perubahan
situasi pasar yang berada di luar kendali
Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin
dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

The key assumptions concerning the future and
other key sources of estimation uncertainty at the
reporting date that have a significant risk of
causing a material adjustment to the carrying
amounts of assets and liabilities within the next
financial period are disclosed below. The
Company based its assumptions and estimates
on parameters available when the financial
statements
were
prepared.
Existing
circumstances and assumptions about future
developments may change due to market
changes on circumstances arising beyond the
control of the Company. Such changes are
reflected in the assumptions when they occur.
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PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2019 and 2018 (Unaudited) and
For the Year Ended
December 31, 2018 and for the Period from
February 20, 2017 (Establishment Date)
to December 31, 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas
Keuangan

a.

Standar
Akuntansi
Keuangan
di
Indonesia mensyaratkan pengukuran
aset keuangan dan liabilitas keuangan
tertentu pada nilai wajarnya dan
penyajian ini mengharuskan penggunaan
estimasi. Komponen pengukuran nilai
wajar
yang
signifikan
ditentukan
berdasarkan bukti-bukti obyektif yang
dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku
bunga), sedangkan saat dan besaran
perubahan nilai wajar dapat menjadi
berbeda karena penggunaan metode
penilaian yang berbeda.
b.

Fair Value
Liabilities

of

Financial

Assets

and

Indonesian Financial Accounting Standards
require measurement of certain financial
assets and liabilities at fair values and the
disclosure requires the use of estimates.
Significant component of fair value
measurement is determined based on
verifiable objective evidence (i.e. foreign
exchange rate, interest rate), while timing
and amount of changes in fair value might
differ due to different valuation method
used.

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

b.

Estimated Useful Lives of Property and
Equipment

Masa manfaat dari masing-masing aset
tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan
jangka waktu aset tersebut diharapkan
tersedia untuk digunakan. Estimasi
tersebut didasarkan pada penilaian
kolektif berdasarkan bidang usaha yang
sama, evaluasi teknis internal dan
pengalaman dengan aset sejenis.
Estimasi masa manfaat setiap aset
ditelaah secara berkala dan diperbarui
jika estimasi berbeda dari perkiraan
sebelumnya yang disebabkan karena
pemakaian, usang secara teknis atau
komersial
serta
keterbatasan
hak
atau pembatasan lainnya terhadap
penggunaan aset.

The useful life of each of the item of the
Company’s property and equipment are
estimated based on the period over which
the asset is expected to be available for
use. Such estimation is based on a
collective assessment of similar business,
internal
technical
evaluation
and
experience with similar assets. The
estimated useful life of each asset is
reviewed periodically and updated if
expectations differ from previous estimates
due to physical wear and tear, technical or
commercial obsolescence, and legal or
other limits on the use of the asset.

Dengan demikian, hasil operasi di masa
mendatang mungkin dapat terpengaruh
secara signifikan oleh perubahan dalam
jumlah dan waktu terjadinya biaya karena
perubahan yang disebabkan oleh faktorfaktor
yang
disebutkan
di
atas.
Penurunan estimasi masa manfaat
ekonomis setiap aset tetap akan
menyebabkan
kenaikan
beban
penyusutan dan penurunan nilai tercatat
aset tetap.

It is possible, however, that future results
of operations could be materially affected
by changes in the amounts and timing of
recorded expenses brought about by
changes in the factors mentioned above. A
reduction in the estimated useful life of any
item of property and equipment would
increase the recorded depreciation and
decrease the carrying values of these
assets.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal
30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan
2017
masing-masing
sebesar
Rp 224.853.321, Rp 239.086.230 dan
Nihil (Catatan 7).

The carrying values of property and
equipment as of June 30, 2019,
December 31, 2018 and 2017 amounted to
Rp 224,853,321, Rp 239,086,230 and Nil,
respectively (Note 7).
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PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2019 and 2018 (Unaudited) and
For the Year Ended
December 31, 2018 and for the Period from
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Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

c.

Penelaahan
atas
penurunan
nilai
dilakukan apabila terdapat indikasi
penurunan nilai aset tertentu.

Impairment review is performed when
certain impairment indicators are present.

Penentuan nilai wajar aset membutuhkan
estimasi arus kas yang diharapkan akan
dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan
dan pelepasan akhir atas aset tersebut.
Perubahan signifikan dalam asumsiasumsi
yang
digunakan
untuk
menentukan nilai wajar dapat berdampak
signifikan pada nilai terpulihkan dan
jumlah kerugian penurunan nilai yang
terjadi mungkin berdampak material pada
hasil operasi Perusahaan.

Determining the fair value of assets
requires the estimation of cash flows
expected to be generated from the
continued use and ultimate disposition of
such assets. Any significant changes in the
assumptions used in determining the fair
value may materially affect the assessment
of recoverable values and any resulting
impairment loss could have a material
impact on results of operations.

Nilai
tercatat
aset
non-keuangan
pada
tanggal
30
Juni
2019,
31 Desember 2018 dan 2017 adalah
sebagai berikut:

The carrying values of non-financial assets
as of June 30, 2019, December 31, 2018
and 2017 were as follows:

Juni 30/
June 30, 2019

d.

Impairment of Non-Financial Assets

31 Desember/December 31
2018
2017

Aset tetap
Aset takberw ujud

224.853.321
6.431.206.276

239.086.230
3.913.422.917

-

Property and equipment
Intangible asset

Jumlah

6.656.059.597

4.152.509.147

-

Total

Imbalan Kerja Jangka Panjang

d.

Long-term Employee Benefits

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka
panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu
yang digunakan oleh aktuaris dalam
menghitung jumlah tersebut. Asumsiasumsi
tersebut
dijelaskan
dalam
Catatan 18 dan mencakup, antara lain,
tingkat kenaikan gaji, dan tingkat
diskonto
yang
ditentukan
dengan
mengacu pada imbal hasil pasar atas
bunga obligasi korporasi berkualitas
tinggi dalam mata uang yang sama
dengan mata uang pembayaran imbalan
dan memiliki jangka waktu yang
mendekati
estimasi
jangka
waktu
liabilitas imbalan kerja jangka panjang
tersebut.

The determination of the long-term
employee benefits is dependent on the
selection of certain assumptions used by
actuary in calculating such amounts. Those
assumptions are described in Note 18 and
include, among others, rate of salary
increase, and discount rate which is
determined after giving consideration to
interest rates of high-quality corporate
bonds that are denominated in the
currency in which the benefits are to be
paid and have terms of maturity
approximating the terms of the related
employee benefits liability.

Hasil aktual yang berbeda dengan
asumsi Perusahaan dibukukan pada
penghasilan komprehensif lain dan
dengan demikian, berdampak pada
jumlah penghasilan komprehensif lain
yang diakui dan liabilitas yang tercatat
pada periode-periode mendatang.

Actual results that differ from the
Company’s assumptions are charged to
comprehensive income and therefore,
generally
affect
the
recognized
comprehensive income and recorded
obligation in such future periods.
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4.

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2019 and 2018 (Unaudited) and
For the Year Ended
December 31, 2018 and for the Period from
February 20, 2017 (Establishment Date)
to December 31, 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsiasumsi yang digunakan adalah tepat dan
wajar, namun demikian, perbedaan
signifikan pada hasil aktual, atau
perubahan signifikan dalam asumsiasumsi tersebut dapat berdampak
signifikan pada jumlah liabilitas imbalan
kerja jangka panjang.

While it is believed that the Company’s
assumptions
are
reasonable
and
appropriate, significant differences in
actual experience or significant changes in
assumptions may materially affect the
amount of long-term employee benefits
liability.

Pada
tanggal
30
Juni
2019,
31 Desember 2018 dan 2017, liabilitas
imbalan kerja jangka panjang masingmasing
sebesar
Rp
91.056.144,
Rp 49.407.061 dan Nihil (Catatan 18).

As of June 30, 2019, December 31, 2018
and 2017, long-term employee benefits
liability amounted to Rp 91,056,144,
Rp 49,407,061 and Nil, respectively
(Note 18).

Kas dan Bank

4.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:
30 Juni/
June 30, 2019

Kas
Bank
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Subjumlah
Jumlah

5.

Cash on Hand and in Banks

31 Desember/December 31
2018
2017

3.823.193

222.881.333

136.225.161

3.099.800.000
25.257.002
223.871

1.534.300
910.001

-

3.125.280.873

2.444.301

-

3.129.104.066

225.325.634

136.225.161

Cash on hand
Cash in banks
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Subtotal
Total

Tidak terdapat penempatan dana Perusahaan
yang ditempatkan pada bank milik pihak
berelasi.

No cash on hand and in banks of the Company
are placed in banks which are owned by related
parties.

Pada
tanggal
30
Juni
2019,
31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat
kas dan bank Perusahaan yang digunakan
sebagai jaminan.

As of June 30, 2019, December 31, 2018 and
2017, no cash on hand and in banks of the
Company were used as collateral.

Piutang Usaha Pihak Ketiga

5.

Trade Accounts Receivable from a Third Party

Akun ini merupakan piutang usaha pihak
ketiga kepada PT Midtrans, penjualan secara
internet sehubungan dengan setiap transaksi
penjualan pada tanggal 30 Juni 2019,
31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing
sebesar Rp 1.956.600, Rp 5.864.320 dan
Nihil.

This account represents trade accounts
receivable from a third party, PT Midtrans,
internet merchant in respect to every transaction
sales as of June 30, 2019, December 31, 2018
and 2017 amounting to Rp 1,956,600,
Rp 5,864,320 and Nil, respectively.

Seluruh saldo piutang usaha pihak ketiga
belum jatuh tempo.

All trade accounts receivable from a third party is
not past due.

Tidak terdapat piutang usaha dari pihak
berelasi pada tanggal 30 Juni 2019,
31 Desember 2018 dan 2017.

There are no trade accounts receivables from
related party customers as of June 30, 2019,
December 31, 2018 and 2017.
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6.

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2019 and 2018 (Unaudited) and
For the Year Ended
December 31, 2018 and for the Period from
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Perusahaan tidak membentuk cadangan
kerugian penurunan nilai pada tanggal
30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017.
karena manajemen berkeyakinan bahwa
seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Company did not provide an allowance
for impairment as of June 30, 2019,
December 31, 2018 and 2017 as management
believes that all such receivables are collectible.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat
risiko terkonsentrasi secara signifikan atas
piutang dari pihak ketiga.

Management believes that there are no
significant concentrations of credit risk in third
party receivables.

Jaminan

6.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:
30 Juni/
June 30, 2019

7.

Security deposits

31 Desember/December 31
2018
2017

PT Ibibo Group Indonesia
PT Golden Nusajaya - Opsigo
PT Global Tiket Netw ork

8.000.000
1.751.197
-

8.000.000
3.642.150
10.000.000

-

PT Ibibo Group Indonesia
PT Golden Nusajaya - Opsigo
PT Global Tiket Netw ork

Jumlah

9.751.197

21.642.150

-

Total

Aset Tetap

7.

Akun ini terdiri dari:

Property and Equipment
This account consists of:

Perubahan selama periode 2019 (Enam Bulan)/
Changes during period 2019 (Six Months)
Penambahan/
Pengurangan/
Additions
Deductions

1 Januari 2019/
January 1, 2019

30 Juni 2019/
June 30, 2019

Biaya perolehan:
Peralatan kantor
Furniture dan perlengkapan
Komputer

36.572.350
105.481.099
149.149.000

13.084.600
11.660.400
-

-

49.656.950
117.141.499
149.149.000

At cost:
Office equipment
Furniture and equipment
Computer

Jumlah

291.202.449

24.745.000

-

315.947.449

Total

5.435.907
21.675.229
25.005.083

5.934.522
14.399.762
18.643.625

-

11.370.429
36.074.991
43.648.708

Accumulated depreciation:
Office equipment
Furniture and equipment
Computer

52.116.219

38.977.909

-

91.094.128

Total

Akumulasi penyusutan:
Peralatan kantor
Furniture dan perlengkapan
Komputer
Jumlah
Nilai Tercatat

239.086.230

224.853.321

Perubahan selama tahun 2018 (Satu Tahun)/
Changes during 2018 (One Year)
Penambahan/
Pengurangan/
Additions
Deductions

1 Januari 2018/
January 1, 2018

Net Carrying Value

31 Desember 2018/
December 31, 2018

Biaya perolehan:
Peralatan kantor
Furniture dan perlengkapan
Komputer

-

36.572.350
105.481.099
149.149.000

-

36.572.350
105.481.099
149.149.000

At cost:
Office equipment
Furniture and equipment
Computer

Jumlah

-

291.202.449

-

291.202.449

Total

Akumulasi penyusutan:
Peralatan kantor
Furniture dan perlengkapan
Komputer

-

5.435.907
21.675.229
25.005.083

-

5.435.907
21.675.229
25.005.083

Accumulated depreciation:
Office equipment
Furniture and equipment
Computer

Jumlah

-

52.116.219

-

52.116.219

Total

Nilai Tercatat

-

239.086.230
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PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
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Beban penyusutan dialokasikan pada beban
umum dan administrasi (Catatan 17).

Depreciation expense was allocated to General
and administrative expenses (Note 17).

Tidak ada aset tetap yang digunakan sebagai
jaminan.

No property and equipment are used as
collateral.

Pada
tanggal
30
Juni
2019,
31 Desember 2018 dan 2017 aset tetap
Perusahaan tidak diasuransikan.

As of June 30, 2019, December 31, 2018 and
2017, the Company’s property and equipment
were not insured.

Pada
tanggal
30
Juni
2019,
31 Desember 2018 dan 2017, manajemen
berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan
nilai atas aset tetap.

As of June 30, 2019, December 31, 2018 and
2017, management believed that there was no
impairment in values of property and equipment.

Aset Takberwujud

8.

Akun ini terdiri dari:

Intangible Asset
This account consists of:

Perubahan selama periode 2019 (Enam Bulan)/
Changes during period 2019 (Six Months)
Penambahan/
Pengurangan/
Additions
Deductions

1 Januari 2019/
January 1, 2019

30 Juni 2019/
June 30, 2019

Biaya perolehan:
Perangkat lunak

3.966.900.000

3.009.680.878

-

6.976.580.878

Amortisasi
Perangkat lunak

53.477.083

491.897.518

-

545.374.602

Nilai Tercatat

3.913.422.917

6.431.206.276

Perubahan selama tahun 2018 (Satu Tahun)/
Changes during 2018 (One Year)
Penambahan/
Pengurangan/
Additions
Deductions

1 Januari 2018/
January 1, 2018

At cost:
Software
Amortization
Software
Net Carrying Value

31 Desember 2018/
December 31, 2018

Biaya perolehan:
Perangkat lunak

-

3.966.900.000

-

3.966.900.000

Amortisasi
Perangkat lunak

-

53.477.083

-

53.477.083

Nilai Tercatat

-

3.913.422.917

At cost:
Software
Amortization
Software
Net Carrying Value

Beban amortisasi dialokasikan pada beban
umum dan administrasi (Catatan 17).

Amortized expense was allocated to general and
administrative expenses (Note 17).

Tidak ada aset takberwujud yang digunakan
sebagai jaminan.

Intangible asset was not used as collateral.

Pada
tanggal
30
Juni
2019,
31 Desember 2018 dan 2017 aset takberwujud
Perusahaan tidak diasuransikan.

As of June 30, 2019, December 31, 2018 and
2017, the Company’s intangible asset were not
insured.

Pada
tanggal
30
Juni
2019,
31 Desember 2018 dan 2017, manajemen
berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan
nilai atas aset takberwujud.

As of June 30, 2019, December 31, 2018 and
2017, management believed that there was no
impairment in value of intangible asset.
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Utang Usaha Pihak Ketiga

9.

Trade Accounts Payable to Third Parties

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:
30 Juni/
June 30, 2019

31 Desember/December 31
2018
2017

PT Wisata Harapan Abadi Tour & Travel
PT JGC Indonesia - Expedition Nusantara
Cool Tour

15.500.000
2.640.000
-

662.400
788.500

-

PT Wisata Harapan Abadi Tour & Travel
PT JGC Indonesia - Expedition Nusantara
Cool Tour

Jumlah

18.140.000

1.450.900

-

Total

Analisa umur utang usaha pihak ketiga adalah
sebagai berikut:

The aging of analysis trade accounts payable to
third parties is as follows:

30 Juni/
June 30, 2019

10.

31 Desember/December 31
2018
2017

Belum jatuh tempo
Sudah jatuh tempo:
31 - 60 hari

18.140.000

662.400

-

-

788.500

-

Not yet due
Overdue:
31 - 60 days

Jumlah

18.140.000

1.450.900

-

Total

Utang Lain-Lain

10.

This account consists of:

Akun ini terdiri dari:
30 Juni/
June 30, 2019

31 Desember/December 31
2018
2017

Pihak berelasi (Catatan 21)

-

3.500.000.000

-

Related parties (Note 21)

Pihak ketiga
PT Tri Solusindo Mandiri

-

1.200.000.000

-

Third party
PT Tri Solusindo Mandiri

Jumlah

-

4.700.000.000

-

Total

Akun utang lain-lain merupakan utang atas
pembelian aset tidak berwujud.

11.

Other Accounts Payable

Utang Pajak

Other accounts payable consists of the payable
for purchases of intangible asset.

11.

This account consists of:

Akun ini terdiri dari:
30 Juni/
June 30, 2019
Pajak penghasilan:
Pasal 4 (2)
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 26
Jumlah

Taxes Payable

31 Desember/December 31
2018
2017

13.822.370
64.754.496
344.620
44.061.752

9.141.458
35.300.095
288.520
18.533.638

210.000
-

122.983.238

63.263.711

210.000

- 27 -

Income taxes:
Article 4 (2)
Article 21
Article 23
Article 26
Total

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) dan
Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan untuk Periode
20 Februari 2017 (Tanggal Pendirian) sampai
dengan 31 Desember 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
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Besarnya pajak yang terutang ditetapkan
berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan
sendiri oleh wajib pajak (self-assessment).
Berdasarkan
Undang-undang
No.
28
Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan
atas perhitungan pajak dalam jangka waktu
5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak,
dengan beberapa pengecualian, sebagaimana
diatur dalam Undang-undang tersebut.
12.

The amount of tax returns are based on the
Company’s own calculation of tax liabilities (selfassessment). Based on the Law No. 28
Year 2007, regarding the third amendment of the
General Taxation Provisions and Procedures, the
time limit for the tax authorities to assess or
amend taxes was reduced to 5 (five) years,
subject to certain exceptions, in accordance with
provisions of the Law.

Beban Akrual

12.

This account consists of:

Akun ini terdiri dari:
30 Juni/
June 30, 2019

13.

Accrued Expenses

31 Desember/December 31
2018
2017

Jasa profesional
Operasional
Sew a

198.000.000
40.865.283
-

848.629
13.498.721

-

Professional fee
Operational
Rent

Jumlah

238.865.283

14.347.350

-

Total

Modal Saham
Susunan kepemilikan
adalah sebagai berikut:

13.
saham

Perusahaan

Capital Stock
The share ownership in the Company is as
follows:

30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018/June 30, 2019 and December 31, 2018
Jumlah modal
Jumlah
Persentase
ditempatkan dan
saham/
Kepemilikan (%)/
disetor/
Nama pemegang saham

Number of
shares

Claudia Ingkiriw ang
Freddy Setiaw an
PT Surya Fajar Capital Tbk
Jumlah

Nama pemegang saham

Jumlah
saham/
Number of
shares

Percentage of
ownership (%)

Total issued and
paid-up capital

520
380
100

52,00%
38,00%
10,00%

520.000.000
380.000.000
100.000.000

1.000

100,00%

1.000.000.000

Name of stockholder
Claudia Ingkiriw ang
Freddy Setiaw an
PT Surya Fajar Capital Tbk
Total

31 Desember 2017/December 31, 2017
Jumlah modal
Persentase
ditempatkan dan
Kepemilikan (%)/
disetor/
Percentage of
Total issued and
ownership (%)
paid-up capital

Name of stockholder

Stefanus Selo
Lily Indarty

145
5

96,67%
3,33%

145.000.000
5.000.000

Stefanus Selo
Lily Indarty

Jumlah

150

100,00%

150.000.000

Total
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Perubahan jumlah saham beredar adalah
sebagai berikut:

The change in the number of share outstanding
is as follows:
Jumlah saham/

Number of shares
Saldo pada tanggal 1 Januari 2018/31 Desember 2017
Penerbitan selama tahun 2018

150
850

Saldo pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

1.000

Balance as of January 1, 2018/December 31, 2017
Issuance of share in 2018
Balance as June 30, 2019 and December 31, 2018

Berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal
20 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Argo
Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., notaris di
Tangerang Selatan, para pemegang saham
menyetujui untuk menyetorkan modal dasar
sebesar Rp 150.000.000 atau setara dengan
150 lembar saham. Akta Pendirian ini telah
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam Surat
Keputusannya No. AHU-0008712.AH.01.01
TAHUN 2017 tanggal 23 Februari 2017.

Based on Deed of Establishment No. 22 dated
February 20, 2017 of Argo Wahyu Jatikusumo,
S.H., M.Kn., a public notary in Tangerang
Selatan, the shareholders approved the issuance
of paid-up capital amounting to Rp 150,000,000
equivalent to 150 shares. This Establishment
Deed was approved by Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia in his
Decision Letter No. AHU-0008712.AH.01.01
TAHUN 2017 dated February 23, 2017.

Berdasarkan
Akta
No.
17
tanggal
6 Februari 2018 yang dibuat di hadapan
Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di
Jakarta,
pemegang
saham
menyetujui
perubahan seluruh kepemilikan saham dari
Lily Indarty ke Freddy Setiawan dan sebagian
kepemilikan saham dari Stefanus Selo ke
Freddy Setiawan dan PT Surya Fajar Capital.
Perubahan tersebut telah disetujui oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dalam Surat Keputusan
No.
AHU-AH.01.03-0093649
tanggal
5 Maret 2018.

Based on Notarial Deed No. 17 dated
February 6, 2018 of Humberg Lie, S.H., S.E.,
M.Kn., a public notary in Jakarta, the
Shareholders approved the change of all share
ownership from Lily Indarty to Freddy Setiawan
and a portion of share ownership from Stefanus
Selo to Freddy Setiawan and PT Surya Fajar
Capital. This amendment was approved by the
Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia in its Decision
Letter No. AHU-AH.01.03-0093649 dated
March 5, 2018.

Berdasarkan
Akta
No.
55
tanggal
12 Maret 2018 yang dibuat di hadapan
Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di
Jakarta, para pemegang saham menyetujui
perubahan seluruh kepemilikan saham dari
Stefanus Selo ke Claudia Ingkiriwang dan
peningkatan modal dasar dari 150 saham
menjadi 4.000 saham dan menyetujui
peningkatan modal ditempatkan dan disetor
dari
Rp
150.000.000
setara
dengan
150 saham menjadi sebesar Rp 1.000.000.000
setara dengan 1.000 saham. Perubahan ini
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam Surat
Keputusannya No. AHU-0007003.AH.01.02
TAHUN 2018 tanggal 12 Maret 2018.

Based on Notarial Deed No. 55 dated
March 12, 2018 of Humberg Lie, S.H., S.E.,
M.Kn., a public notary in Jakarta, the
shareholders approved the change of all share
ownership from Stefanus Selo to Claudia
Ingkiriwang and the increase in authorized
shares from 150 shares to 4,000 shares and
approved the increase in issued and paid-up
capital from Rp 150,000,000 equivalent to
150 shares to Rp 1,000,000,000 equivalent to
1,000 shares. This amendment was approved by
Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia in his Decision Letter
No. AHU-0007003.AH.01.02.TAHUN 2018 dated
March 12, 2018.
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Manajemen Permodalan

Capital Management

Tujuan utama dari pengelolaan modal
Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa
Perusahaan mempertahankan rasio modal
yang sehat dalam rangka mendukung bisnis
dan memaksimalkan nilai pemegang saham.
Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi
syarat-syarat modal tertentu.

The primary objective of the Company’s capital
management is to ensure that it maintains
healthy capital ratios in order to support its
business and maximize shareholder value. The
Company is not required to meet any capital
requirements.

Perusahaan mengelola struktur modal dan
membuat penyesuaian terhadap struktur
modal sehubungan dengan perubahan kondisi
ekonomi.

The Company manages its capital structure and
makes adjustments in light of changes in
economic conditions.

Uang Muka Setoran Modal

14.

Akun ini merupakan uang muka setoran modal
dengan rincian sebagai berikut:

This accounts represents deposit for future stock
subsciption with details as follows:

30 Juni/
June 30, 2019
Claudia Ingkiriw ang
PT Surya Fajar Capital Tbk
Darren Arthur Philip Setiaw an
Henri Widodo
Ellen Yanury Luassa
Jumlah

31 Desember/December 31
2018
2017

3.817.500.000
3.687.500.000
2.120.000.000
937.500.000
937.500.000

-

-

Claudia Ingkiriw ang
PT Surya Fajar Capital Tbk
Darren Arthur Philip Setiaw an
Henri Widodo
Ellen Yanury Luassa

11.500.000.000

-

-

Total

Peningkatan modal dasar, ditempatkan dan
disetor Perusahaan telah disetujui pada
tanggal 2 Juli 2019 (Catatan 24).
15.

Deposit for future stock subsciption

Pendapatan Bersih

This increase in authorized, issued and paid-up
was approved on July 2, 2019 (Note 24)

15.

The detail of the Company’s net revenues is as
follows:

Rincian dari pendapatan bersih Perusahaan
adalah sebagai berikut:

2019
(enam bulan/
six months)

Net Revenues

2018
(enam bulan/
six months)
Tidak diaudit/
Unaudited

2018
(satu tahun/
one year )

Tiket pesaw at
Paket perjalanan w isata
Tiket hotel
Tiket acara
Lain-lain

21.048.480
11.158.000
976.000
3.000.000

-

17.807.450
6.609.100
-

Jumlah

36.182.480

-

Tidak ada penjualan yang melebihi 10%
dari
jumlah
pendapatan
bersih
pada
periode
enam
bulan
yang
berakhir
30 Juni 2019 dan untuk tahun berakhir
31 Desember 2018.

2017
(sepuluh bulan/
ten months )

3.875.000
-

-

Flight ticket
Travel tour package
Hotel ticket
Event ticket
Others

28.291.550

-

Total

There were no revenues exceeding 10% of total
net revenues for the six-month period ended
June 30, 2019 and for the year ended
December 31, 2018.
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Beban Usaha

16.

Rincian dari beban usaha adalah sebagai
berikut:

2018
(satu tahun/
one year )

2017
(sepuluh bulan/
ten months )

Tiket pesaw at
Paket perjalanan w isata
Tiket hotel
Tiket acara

20.887.510
10.715.500
976.000
-

-

16.357.850
6.513.600
3.275.000

-

Flight ticket
Travel tour package
Hotel ticket
Event ticket

Jumlah

32.579.010

-

26.146.450

-

Total

Pembelian melebihi
pendapatan usaha
sebagai berikut:

10% dari
Perusahaan

Purchases exceeding 10% of Company’s total
net revenues is as follows:

jumlah
adalah

2018
(enam bulan/
six months)
Tidak diaudit/
Unaudited
Persentase
Terhadap
jumlah
pendapatan
usaha/
Percentage
Nominal/
from
Amount
net sales

2019
(enam bulan/
six months)
Persentase
Terhadap
jumlah
pendapatan
usaha/
Percentage
Nominal/
from
Amount
net sales

17.

The detail of operating expenses is as follows:

2018
(enam bulan/
six months)
Tidak diaudit/
Unaudited

2019
(enam bulan/
six months)

Operating Expenses

OPSIGO
PT JGC Indonesia Expedition Nusantara

21.518.354

59,47%

-

0,00%

8.526.000

23,56%

-

Jumlah

30.044.354

83,03%

-

Beban Operasional

2018
(satu tahun/
one year )
Persentase
Terhadap
jumlah
pendapatan
usaha/
Percentage
Nominal/
from
Amount
net sales
16.357.850

57,82%

-

0,00%

0,00%

5.390.600

19,05%

-

0,00%

OPSIGO
PT JGC Indonesia Expedition Nusantara

0,00%

21.748.450

76,87%

-

0,00%

Total

17.

Rincian dari beban operasional adalah sebagai
berikut:

2019
(enam bulan/
six months)
Umum dan administrasi
Gaji dan tunjangan
Amortisasi (Catatan 8)
Jasa profesional
Sew a
Kantor
Pemasaran
Imbalan kerja jangka panjang
(Catatan 18)
Penyusutan (Catatan 7)
Beban pajak
Perjalanan dinas dan transportasi
Lain-lain
Subjumlah
Pajak final
Pendapatan yang dikenakan pajak final
Pajak penghasilan final yang
dikenakan tarif 0.5%
Jumlah

2017
(sepuluh bulan/
ten months)
Persentase
Terhadap
jumlah
pendapatan
usaha/
Percentage
Nominal/
from
Amount
net sales

Operational Expenses
The details of operational expenses follows:

2018
(enam bulan/
six months)
Tidak diaudit/
Unaudited

2018
(satu tahun/
one year )

2017
(sepuluh bulan/
ten months )

676.354.401
491.897.518
198.000.000
154.867.819
48.706.242
41.139.783

191.235.151
4.000.000
51.134.725
41.775.500
60.950.000

677.010.098
53.477.083
4.000.000
177.879.818
180.793.492
112.096.401

7.000.000

40.668.695
38.977.909
30.084.214

24.703.530
15.715.912
9.265.981

49.407.061
52.116.219
28.902.155

210.000

13.139.167
18.334.569

12.450.000
7.425.000

32.245.546
46.067.278

3.970.000
-

1.752.170.317

418.655.799

1.413.995.151

13.984.839

36.182.480

-

28.291.550

-

180.912

-

141.458

-

1.752.351.229

418.655.799

1.414.136.609

13.984.839
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2.804.839
-

General and administrative
Salaries and allow ances
Amortization (Note 8)
Professional fees
Rental
Office
Marketing
Long-term employee benefits
(Note 18)
Depreciation (Note 7)
Tax expenses
Traveling and transportation
Others
Subtotal
Final tax
Income Subjected to final tax
Final income tax levied
at the rate of 0,5%
Total
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Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

18.

Long-term Employee Benefits Liability

Besarnya
imbalan
pasca-kerja
dihitung
berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal
25 Maret 2003. Tidak ada manfaat pendanaan
yang dibuat sampai saat ini.

The amount of post-employment benefits is
determined based on Law No. 13 Year 2003,
dated March 25, 2003. No funding benefits made
to date.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas
imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh
PT Dian Arta Tama, aktuaris independen,
tertanggal 11 September 2019, dengan
laporan No. 889/PSAK/DAT/IX/2019.

The latest actuarial valuation upon the
long-term employee benefits liability was from
PT Dian Arta Tama, an independent actuary,
dated September 11, 2019, with report
No. 889 /PSAK/DAT/IX/ 2019.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan
kerja jangka panjang tersebut masing-masing
sebanyak 7 pada tanggal 30 Juni 2019 dan
6 dan Nihil karyawan pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017.

Number of eligible employees was 7 as of
June 30, 2019 and 6 and Nil as of
December 31, 2018 and 2017, respectively.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam Iaporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain
sehubungan dengan imbalan pasti adalah
sebagai berikut:

Amounts recognized in the statements of profit or
loss and other comprehensive income in respect
of this benefit plans are as follows:

30 Juni/
June 30, 2019

31 Desember/December 31
2018
2017

Biaya jasa kini
Biaya bunga

38.564.304
2.104.391

49.407.061
-

-

Current service cost
Interest expense

Komponen biaya imbalan pasti
yang diakui dilaba rugi

40.668.695

49.407.061

-

Components of defined benefits
costs recognized in profit or loss

-

Remeasurement on the defined
benefits liability:
Actuarial losses (gains)
arising from:
Changes in financial
assumptions
Experience adjustments

Pengukuran kembali liabilitas
imbalan pasti
kerugian (keuntungan) aktuarial
timbul dari:
Perubahan asumsi
keuangan
Penyesuaian pengalaman
Komponen biaya imbalan pasti yang
diakui di penghasilan komprehensif
lainnya
Jumlah

4.630.979
(3.650.591)

-

980.388

-

-

Components of defined benefit
costs recognized in other
comprehensive income

41.649.083

49.407.061

-

Total

Biaya jasa kini untuk periode berjalan disajikan
sebagai bagian dari “Beban umum dan
administrasi” pada laba rugi (Catatan 17).

The current service cost for the period is
included in the “General and administrative
expenses” in profit or loss (Note 17).

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan
pasti diakui dalam penghasilan komprehensif
lain

The remeasurement of the net defined benefit
liability is included in other comprehensive
income.
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Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah
sebagai berikut:

Movement in the present value of defined
benefits liability is as follows:

30 Juni/
June 30, 2019

31 Desember/December 31
2018
2017

Saldo aw al
Beban imbalan kerja
(Catatan 17)
Pengukuran kembali liabilitas
imbalan pasti

49.407.061

-

-

40.668.695

49.407.061

-

980.388

-

-

Beginning balance
Employee benefits expense
(Note 17)
Remeasurement on the defined
benefits liability

Saldo akhir tahun/periode

91.056.144

49.407.061

-

Balance at the end of the year/period

Asumsi-asumsi
aktuarial
utama
yang
digunakan dalam perhitungan imbalan kerja
jangka panjang:

The principal actuarial assumptions used in
valuation of the long-term employee benefits
liability are as follows:

30 Juni/
June 30, 2019
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Uang pensiun

31 Desember/December 31
2018
2017

8.1%
5,0%
55 tahun/year

8.7%
5,0%
55 tahun/year

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsiasumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja
jangka panjang adalah sebagi berikut:

0,0%
0,0%
0 tahun/year

Discount rate
Salary grow th rate
Retirement age

The sensitivities of the overall long-term
employee benefit liabilities to changes in the
weighted principal assumptions are as follows:

30 Juni/June 30, 2019
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti
Perubahan
Kenaikan
Penurunan
Asumsi/Change
Asumsi/Increase
Asumsi/Increase
in Assumptions
in Assumptions
in Assumptions
Tingkat diskonto

1%

(7.494.580)

8.753.277

Discount rate

31 Desember/December 31, 2018
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti
Perubahan
Kenaikan
Penurunan
Asumsi/Change
Asumsi/Increase
Asumsi/Increase
in Assumptions
in Assumptions
in Assumptions
Tingkat diskonto

19.

1%

Pajak Penghasilan

(4.265.076)

19.

Beban pajak Perusahaan bersih terdiri dari:

Discount rate

Income Tax
The net tax expense of the Company consists of
the following:

2018
(enam bulan/
six months)
Tidak diaudit/
Unaudited

2019
(enam bulan/
six months)

4.979.038

2018
(satu tahun/
one year )

2017
(sepuluh bulan/
ten months )

Pajak kini
Pajak tangguhan

-

-

-

-

Current tax
Deferred tax

Jumlah

-

-

-

-

Total
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Pajak Kini

Current Tax

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak
penghasilan menurut laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain dengan rugi
kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between loss before tax per
statements of profit or loss and other
comprehensive income and taxable loss is as
follows:

2018
(enam bulan/
six months)
Tidak diaudit/
Unaudited

2019
(enam bulan/
six months)
Rugi sebelum pajak
Perbedaan tetap:
Beban untuk memperoleh
pendapatan yang telah
dikenakan pajak penghasilan final
Beban pajak
Pendapatan bunga
Pendapatan yang telah
dikenakan pajak final
Subjumlah

(1.750.065.046)

2018
(satu tahun/
one year )

(415.930.844)

1.786.015.984
180.912
50.630

412.506.198

(36.182.480)

-

-

415.930.844

1.409.142.932

13.984.839

-

-

-

Loss before tax

1.000

(1.750.065)

Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Subtotal
Taxable income

Loss Per Share
The computation of basic loss per share is based
on the following data:

30 Juni/
June 30, 2018

(1.750.065.046)

Expenses to obtain income
w hich is subjected to final income tax
Tax expenses
Interest income
Income subjected to final
income tax

The taxable income and tax expense of the
Company are basis in filling out the annual
corporate income tax returns filed with the Tax
Service Office.

20.

30 Juni/
June 30, 2019

21.

(28.291.550)

-

Perhitungan rugi per saham dasar berdasarkan
pada informasi berikut:

Jumlah rugi per saham dasar yang dapat
diatribusikan kepada pemegang saham

13.984.839
-

1.750.065.046

Rugi Per Saham

Rata-rata tertimbang saham biasa untuk
perhitungan laba per saham dasar

(13.984.839)

1.432.864.397
141.458
4.428.627

3.424.646

Laba kena pajak dan beban pajak Perusahaan
menjadi dasar dalam pengisian Surat
Pemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan
yang disampaikan Perusahaan kepada Kantor
Pelayanan Pajak.

Rugi per saham dasar
Dari jumlah rugi tahun/periode berjalan

(1.409.142.932)

Permanent differences:

Laba kena pajak

20.

2017
(sepuluh bulan/
ten months )

31 Desember/December 31
2018
2017

(415.930.844)

(1.409.142.932)

717

858

(580.369)

21.

(1.641.720)

(13.984.839)

150

(93.232)

Basic loss per share
From total loss for the year/period
Weighted average number of ordinary shares
for computation of basic loss per share
Total Basic loss per share
attributable to shareholders

Nature of Relationship and Transaction with
Related Parties

Sifat Pihak Berelasi

Nature of Relationship

a.

Claudia Ingkiriwang dan Freddy Setiawan
merupakan
pemegang
saham
Perusahaan.

a.

Claudia Ingkiriwang and Freddy Setiawan
are direct shareholders of the Company.

b.

Ellen Yanury Luassa dan Henri Widodo
adalah salah satu keluarga dari pemegang
saham Perusahaan.

b.

Ellen Yanury Luassa and Henri Widodo are
the family members of the Company’s
stockholders.
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Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaction with Related Parties

Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah
sebagai berikut:

The detail of transactions with related parties are
as follows:

30 Juni/
June 30, 2019
Liabilitas
Utang lain-lain pihak berelasi
Ellen Yanury Luassa
Freddy Setiawan
Henri Widodo
Jumlah
Beban umum dan administrasi
Sewa
Claudia Ingkiriwang

Persentase terhadap jumlah Liabilitas/Beban usaha
Percentage to Total Liab ilities/Operating expense
30 Juni/
31 Desember/Decemb er 31
June 30, 2019
2018
2017

31 Desember/Decemb er 31
2018
2017

-

1.500.000.000
1.500.000.000
500.000.000

-

0,00%
0,00%
0,00%

31,07%
31,07%
10,36%

0,00%
0,00%
0,00%

-

3.500.000.000

-

0,00%

72,50%

0,00%

45.000.000

90.000.000

-

2,57%

Utang lain-lain kepada Ellen Yanury Luassa,
Freddy Setiawan dan Henri Widodo, tidak
dibebani bunga dan akan jatuh tempo selama
1 (satu) tahun.

22.

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko
Keuangan

6,36%

0,00%

Liability
Other accounts payable to related parties
Ellen Yanury Luassa
Freddy Setiawan
Henri Widodo
Total
General and administrative expense
Rental
Claudia Ingkiriwang

Other accounts payable to Ellen Yanury Luassa,
Freddy Setiawan and Henri Widodo are
non-interest bearing and will due date for 1 (one)
year.

22.

Financial Risk Management Objectives and
Policies

Aktivitas Perusahaan terpengaruh berbagai
risiko keuangan: risiko kredit dan risiko
likuiditas.
Program
manajemen
risiko
Perusahaan secara keseluruhan difokuskan
pada pasar keuangan yang tidak dapat
diprediksi dan Perusahaan berusaha untuk
meminimalkan dampak yang berpotensi
merugikan kinerja keuangan Perusahaan.

The Company’s activities are exposed to a
variety of financial risks: credit risk and liquidity
risk. The Company’s overall risk management
programme focuses on the unpredictability of
financial markets and seeks to minimize potential
adverse effects on the Company’s financial
performance.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab
Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip
dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan
secara keseluruhan serta kebijakan pada area
tertentu seperti risiko kredit dan investasi atas
kelebihan likuiditas.

Risk management is the responsibility of the
Directors. The Directors have the responsibility to
determine the basic principles of the Company’s
risk management as well as principles covering
specific areas such as credit risk and the
investment of excess liquidity.

Risiko Kredit

Credit Risk

Manajemen bertanggung jawab mengelola dan
menganalisa risiko kredit pelanggan baru
sebelum
persyaratan
pembayaran
dan
distribusi ditawarkan. Risiko kredit timbul dari
bank termasuk piutang yang belum dibayar
dan transaksi yang mengikat

Management is responsible for managing and
analysing the credit risk for each of its new
clients before standard payment and delivery
terms and conditions are offered. Credit risk
arises from cash in banks including outstanding
receivables and committed transactions.

Penggunaan limit kredit secara teratur diamati.

The utilization of credit limits is regularly
monitored.

Tidak ada limit kredit yang dilampaui selama
periode pelaporan dan manajemen tidak
mengharapkan kerugian dari kegagalan pihakpihak dalam melunasi utangnya.

No credit limits were exceeded during the
reporting period, and Management does not
expect any losses from non-performance by
these counterparties.
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Berikut adalah eksposur maksimum terhadap
risiko kredit untuk komponen laporan posisi
keuangan pada tanggal 30 Juni 2019,
31 Desember 2018 dan 2017.
30 Juni/
June 30, 2019
Pinjaman yang dib erikan dan piutang
Bank
Piutang usaha
pihak ketiga
Jaminan
Jumlah

The table below shows the maximum exposure
to credit risk for the component of the statement
of financial position as of June 30, 2019,
December 31, 2018 and 2017.
31 Desember/Decemb er 31
2018
2017

3.125.280.873

2.444.301

-

1.956.600
9.751.197

5.864.320
21.642.150

-

Loans and receivab les
Cash in banks
Trade accounts receivable
from a third party
Security deposits

3.136.988.670

29.950.771

-

Total

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang
timbul karena Perusahaan memiliki arus kas
yang tidak cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow
position of the Company is not enough to cover
the liabilities which become due.

Dalam
pengelolaan
risiko
likuiditas,
manajemen memantau dan menjaga jumlah
kas dan bank yang dianggap memadai untuk
membiayai operasional Perusahaan dan untuk
mengatasi dampak fluktuasi arus kas.
Manajemen juga melakukan evaluasi berkala
atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual,
dan terus-menerus melakukan penelaahan
pasar keuangan untuk mendapatkan sumber
pendanaan yang optimal.

In managing the liquidity risk, management
monitors and maintains a level of cash on hand
and in banks deemed adequate to finance the
Company’s operations and to mitigate the effects
of fluctuation in cash flows. Management also
regularly evaluates the projected and actual cash
flows, and continuously assesses conditions in
the financial markets for opportunities to obtain
optimal funding sources.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas
keuangan Perusahaan yang diselesaikan
secara neto yang dikelompokkan berdasarkan
periode yang tersisa sampai dengan tanggal
jatuh tempo kontraktual.
Jumlah yang
diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas
kontraktual yang tidak didiskontokan:

The table below analyzes the Company’s
financial liabilities into relevant maturity
groupings based on the remaining period to the
contractual maturity date. The amounts disclosed
in the table are the contractual undiscounted
cash flows:

<= 1 tahun/
<= 1 Year

1-2 tahun/
1-2 Years

30 Juni/June 30, 2019
> 5 tahun/
> 5 Years

3-5 tahun/
3-5 Years

Jumlah/
Total

Biaya Transaksi/
Transaction Costs

Nilai Tercatat/
As Reported

Liabilitas keuangan lainnya
Utang usaha pihak ketiga
Beban akrual

18.140.000
238.865.283

-

-

-

18.140.000
238.865.283

-

18.140.000
238.865.283

Other financial liabilities
Trade accounts payable to third parties
Accrued expenses

Jumlah

257.005.283

-

-

-

257.005.283

-

257.005.283

Total

<= 1 tahun/
<= 1 Year

31 Desember/Decemb er 31, 2018
3-5 tahun/
> 5 tahun/
Jumlah/
3-5 Years
> 5 Years
Total

1-2 tahun/
1-2 Years

Biaya Transaksi/
Transaction Costs

Nilai Tercatat/
As Reported

Liabilitas keuangan lainnya
Utang usaha pihak ketiga
Utang lain-lain
Beban akrual

1.450.900
4.700.000.000
14.347.350

-

-

-

1.450.900
4.700.000.000
14.347.350

-

1.450.900
4.700.000.000
14.347.350

Other financial liabilities
Trade accounts payable to third parties
Other accounts payable
Accrued expenses

Jumlah

4.715.798.250

-

-

-

4.715.798.250

-

4.715.798.250

Total
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23.

Perjanjian Kerja Sama

Commitments and Agreements
a.

Cooperation Agreement

Pada tanggal 21 Mei 2018, Perusahaan
menandatangani
perjanjian
bersama
PT Global Tiket Network, dalam program
afiliasi
Tiket.com
serta
untuk
mendapatkan lisensi widget dari Tiket.com
dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan
berlaku untuk jangka waktu awal yang
akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2018, dan selanjutnya jangka waktu awal
tersebut diperpanjang secara otomatis
untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas)
bulan berikutnya.

On May 21, 2018, the Company signed a
joint agreement with PT Global Tiket
Network wherein the Company will obtain a
widget license from Tiket.com, an affiliate
program. The term is one (1) year and is
valid for an initial period, which will expire on
December 31, 2018, thereafter will be
automatically renewed for each period in the
next twelve (12) months.

Pada tanggal 30 Juli 2018, Perusahaan
menandatangani perjanjian kerja sama
dalam
penyediaan
layanan
online
acquiring dengan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, untuk melakukan
kerja sama dalam bidang jasa penerimaan
permbayaran atas barang dan jasa
melalui internet dengan menggunakan
web/aplikasi Merchant dan MIGS BRI.
Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun dan
mulai efektif pada 1 Juli 2018 sampai
dengan 1 Juli 2020.

On July 30, 2018, the Company entered into
a cooperation agreement with PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
wherein BRI will provide internet payment
services using the web/ Merchant application
and MIGS BRI. This agreement is applicable
for two (2) years and effective from
July 1, 2018 to July 1, 2020.

Pada tanggal 4 September 2018,
Perusahaan menandatangani perjanjian
kerahasiaan bersama dengan PT Airy
Nest Indonesia, untuk menjaga informasi
rahasia
tertentu
mengenai
suatu
kemungkinan pelaksanaan suatu transaksi
yang merupakan milik yang dilindungi dari
pihak pengungkap dan tidak diketahui
secara umum oleh publik, baik dalam
bentuk berwujud maupun tidak berwujud.
Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun dan
mulai efektif pada 4 September 2018
sampai dengan 4 September 2023.

On September 4, 2018, the Company
entered into a mutual non-disclosure
agreement with PT Airy Nest Indonesia to
safeguard certain confidential information
concerning
transactions,
which
are
considered nondisclosure information and
should not be disclosed to the public, both in
tangible and intangible forms. This
agreement is applicable for five (5) years
and effective from September 4, 2018 to
September 4, 2023.

Pada tanggal 20 September 2018,
Perusahaan menandatangani perjanjian
kerja sama penyediaan akses ke
inventaris redBus melalui integrasi API
dengan aplikasi perusahaan secara
eksklusif dengan kontrak No.033/AGR/
IBIBO/IX/2018 bersama PT Ibibo Group
Indonesia, pihak ketiga dengan API set up
fee sebesar Rp 3.000.000 dan deposit
awal minimal Rp 5.000.000. Jangka waktu
1 (satu) tahun dan mulai berlaku efektif
pada 20 September 2018 sampai dengan
20 September 2019, dan selanjutnya
jangka waktu awal tersebut diperpanjang
secara otomatis untuk setiap jangka waktu
12 (dua belas) bulan berikutnya.

On September 20, 2018, based on contract
No.033/AGR/IBIBO/IX/2018, the Company
entered into a cooperation agreement with
PT Ibibo Group Indonesia, a third party, to
provide access to redBus inventory through
API integration. API set up fee amounted to
Rp 3,000,000 and a minimum initial deposit
of Rp 5,000,000. The term is one (1) year
and effective from September 20, 2018 to
September 20, 2019, and thereafter will be
automatically renewed for each period in the
next twelve (12) months.
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Pada
tanggal
3
Oktober
2018,
Perusahaan menandatangani perjanjian
kerja sama layanan penyediaan tiket
airlines dengan PT Golden Nusajaya Opsigo, pihak ketiga dengan deposit awal
minimal Rp 20.000.000, dimana deposit
tersebut akan memotong langsung atas
semua transaksi yang telah dibuat.
Jangka waktu 2 (dua) tahun dan mulai
berlaku efektif pada 3 Oktober 2018
sampai dengan 2 Oktober 2020.

On October 3, 2018, the Company signed a
joint agreement to provide airline ticket
services with PT Golden Nusajaya - Opsigo,
a third party, with a minimum initial deposit
of Rp 20,000,000, where the deposit will
deduct directly from all transactions that
have been made. The term is two (2) years
and effective from October 3, 2018 to
October 2, 2020.

Pada tanggal 12 November 2018,
Perusahaan menandatangani perjanjian
dengan PT Midtrans, pihak ketiga, untuk
membeli Merchant Internet dengan produk
integrasi berupa SNAP dengan layanan
dan biaya transaksi yang dikenakan
kepada Merchant sebesar Rp 4.400
melalui virtual account Bank Negara
Indonesia (BNI), sebesar Rp 4.400 melalui
bill payment bank Mandiri, sebesar
Rp 2.200 melalui transaksi kartu fasilitator
Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebesar
Rp 3.850 melalui virtual account fasilitator
Bank Permata, dan sebesar 2% melalui
E-money dan Go-pay. Perjanjian ini
berlaku pada 12 November 2018 sampai
dengan 12 November 2019.

On November 12, 2018, the Company
entered into an agreement with PT Midtrans,
third party, to buy Internet Merchant with an
integrated product in the form of SNAP with
services and transaction fees charged to
Merchants of Rp 4,400 through Bank
Negara Indonesia (BNI) virtual accounts,
Rp 4,400 through bank Mandiri bill payments
Rp 2,200 through Bank Rakyat Indonesia
(BRI) facilitator card transactions, Rp 3,850
through Bank Permata virtual account
facilitators, and 2% through E-money and
Go-pay. This agreement is applicable
for
one
year
and
effective
from
November 12, 2018 to November 12, 2019.

Pada tanggal 12 April 2019, Perusahaan
menandatangani perjanjian kerja sama
dengan PT Jelajah Keindahan Indonesia,
pihak ketiga, dalam penyediaan dan
penggunaan
sistem
aplikasi
untuk
pembelian paket perjalanan wisata dan
aktivitas secara online. Perjanjian ini
berlaku pada 13 April 2019 sampai
dengan 13 April 2020.

On April 12, 2019, the Company entered into
an agreement with PT Jelajah Keindahan
Indonesia, a third party, related to the use of
application systems in purchasing tour
packages and online activities. This
agreement is applicable from April 13, 2019
to April 13, 2020.

Perusahaan melakukan perjanjian kerja
sama
dengan
Amazon
Web
Service, Inc., pihak ketiga, dengan No. ID
Pengguna
590783892181
dalam
penyediaan jasa Amazon Web Server
dengan pilihan paket dasar seperti
storage, databases, developer tools,
security,
identify
dan
compliance,
analytics, machine learning dan mobile
services. Pengakhiran perjanjian karena
alasan apapun oleh Perusahaan dapat
dilakukan dengan cara penutupan akun
yang diberitahukan 30 hari sebelumnya.

The Company has a cooperation agreement
with Amazon Web Service, Inc., a third
party,
related
with
ID
Users
No. 590783892181 in providing Amazon
Web Server services with a choice of basic
packages such as storage, databases,
developer tools, security, identify and
compliance, analytics, machine learning and
mobile services. Termination of the
agreement by the Company due to any
reason can be performed by closing the
account that should be notified 30 days
before.
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dan

b.

License Agreement, Implementation and
Maintenance of applications

Pada tanggal 6 Maret 2018, Perusahaan
menandatangani
perjanjian
kerja
sama
pembuatan
aplikasi
web
akomodasi PIGIJO dengan kontrak
No. 005/PKS/03/2018 dengan PT Mitra
Karya Solusi Mandiri, pihak ketiga,
dengan waktu pengerjaan 6 (enam) bulan
dan biaya sebesar Rp 400.000.000.

On March 6, 2018, based on contract
No. 005/PKS/03/2018, the Company entered
into an agreement with PT Mitra Karya
Solusi Mandiri, third party, to make a PIGIJO
accommodation web application with a
processing time of six (6) months
and professional fee amounting to
Rp 400,000,000.

Pada tanggal 25 Juli 2018, Perusahaan
menandatangani perjanjian kerja sama
pembuatan aplikasi web PIGIJO dengan
kontrak No. 002/PKS/07/2018 dengan
PT Tri Solusindo Mandiri, pihak ketiga,
untuk melakukan kerja sama dalam
pembuatan aplikasi android, pembuatan
sistem
manajemen
konten,
dan
pembuatan aplikasi website dengan
waktu pengerjaan 6 (enam) bulan dan
biaya sebesar Rp 3.200.000.000.

On July 25, 2018, the Company entered into
an agreement to make a PIGIJO web
application with contract No. 002/PKS/
07/2018 with PT Tri Solusindo Mandiri, third
party, to carry out cooperation in making
android applications, making content
management systems, and making website
applications with a processing time of six (6)
months and professional fee amounting to
Rp 3,200,000,000.

Pada
tanggal
9
Agustus
2018,
Perusahaan menandatangani perjanjian
kerja sama pembuatan aplikasi web
rental
transportasi
PIGIJO
dengan
kontrak No.006/PKS/08/2018 dengan
CV Twocircle Mitra Solusindo, pihak
ketiga,
dengan
waktu
pengerjaan
6 (enam) bulan dan biaya sebesar
Rp 366.900.000.

On August 9, 2018, the Company entered
into an agreement to make a PIGIJO
transportation
rental
web
application
with contract No. 006/PKS/08/2018 with
CV Twocircle Mitra Solusindo, third party,
with a processing time of six (6) months
and a professional fee amounting to
Rp 366,900,000.

Pada tanggal 21 Desember 2018,
berdasarkan kontrak No.011/SPK-SYS/
RTI/03/2018 Perusahaan menandatangani
perjanjian
kerja
sama
dengan
PT Rekacipta Teknologi Indonesia, pihak
ketiga, untuk pembuatan aplikasi mobile
dan website PIGIJO dengan waktu
pengerjaan 4 (empat) bulan dan biaya
sebesar Rp 3.000.000.000.

On December 21, 2018, based on
contract No. 011/SPK-SYS/RTI/03/2018 the
Company entered into an agreement with
PT Rekacipta Teknologi Indonesia, third
party, to make a PIGIJO mobile and website
applications with a processing time of
four (4) months and professional fee
amounting to Rp 3,000,000,000.
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24.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal
2 Juli 2019 yang dibuat di hadapan
Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di
Jakarta,
para
pemegang
saham
menyetujui keputusan sebagai berikut:

Events after the Reporting Period
a.

Based on Notarial Deed No. 7 dated
July 2, 2019 of Humberg Lie, S.H., S.E.,
M.Kn., a public notary in Jakarta, the
shareholders approved the following:

1.

Perubahan seluruh kepemilikan
saham dari Freddy Setiawan ke
Darren Arthur Philip Setiawan.

1.

Share transfer of all the shares of
Freddy Setiawan to Darren Arthur Philip
Setiawan.

2.

Peningkatan modal dasar dari 4.000
saham
menjadi
1.000.000.000
saham dan mengubah nilai nominal
dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 50 per
saham.

2.

Increase in authorized shares from
4,000 shares to 1,000,000,000 shares
and changed its par value from
Rp 1,000,000 to Rp 50 per share.

3.

Peningkatan modal ditempatkan dan
disetor dari Rp 1.000.000.000 setara
dengan 1.000 saham menjadi
sebesar Rp 12.500.000.000 setara
dengan 250.000.000 saham yang
diambil para pemegang saham
dengan porsi sebagai berikut:

3.

Increase in issued and paid-up capital
from Rp 1,000,000,000 equivalent to
1,000 shares to Rp 12,500,000,000
equivalent to 250,000,000 shares which
were acquired by the following:

i.

Ellen
Yanury
Luassa
memperoleh 18.750.000 saham
sebesar Rp 937.500.000 yang
dibayar tunai.

i.

Ellen Yanury Luassa acquired
18,750,000 shares amounting to
Rp 937,500,000 which is paid in
cash.

ii.

Darren
Arthur
Philip
Setiawan memperoleh tambahan
42.400.000
saham
sebesar
Rp 2.120.000.000 yang dibayar
tunai.

ii.

Darren Arthur Philip Setiawan
acquired additional 42.400.000
shares
amounting
to
Rp 2,120,000,000 which is paid in
cash.

iii. Henri
Widodo
memperoleh
18.750.000
saham
sebesar
Rp 937.500.000 yang dibayar
tunai.

iii. Henri Widodo acquired 18,750,000
shares
amounting
to
Rp 937,500,000 which is paid in
cash.

iv. PT
Surya
Fajar
Capital
Tbk
memperoleh
tambahan
73.750.000
saham
sebesar
Rp 3.687.500.000 yang dibayar
tunai.

iv. PT Surya Fajar Capital Tbk
acquired additional 73,750,000
shares
amounting
to
Rp 3,687,500,000 which is paid in
cash.

v.

v.

Claudia Ingkiriwang memperoleh
tambahan 76.350.000 saham
sebesar Rp 3.817.500.000 yang
dibayar tunai.
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Claudia
Ingkiriwang
acquired
additional
76,350,000
shares
amounting to Rp 3,817,500,000
which is paid in cash.
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Susunan
kepemilikan
saham
Perusahaan hasil dari transaksi
diatas adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's
share ownership as a result of the
above transactions are as follows:
2 Juli/July 2, 2019

Nama pemegang saham

Jumlah
saham/

Persentase
Kepemilikan (%)/

Jumlah modal
ditempatkan dan
disetor/

Number of
shares

Percentage of
ownership (%)

Total issued and
paid-up capital

Claudia Ingkiriw ang
PT Surya Fajar Capital Tbk

86.750.000
75.750.000

34,70%
30,30%

4.337.500.000
3.787.500.000

Claudia Ingkiriw ang
PT Surya Fajar Capital Tbk

Darren Arthur Philip Setiaw an
Henri Widodo
Ellen Yanury Luassa

50.000.000
18.750.000
18.750.000

20,00%
7,50%
7,50%

2.500.000.000
937.500.000
937.500.000

Darren Arthur Philip Setiaw an
Henri Widodo
Ellen Yanury Luassa

250.000.000

100,00%

12.500.000.000

Jumlah

4.

Menyetujui susunan Direksi
Komisaris sebagai berikut:

dan

4.

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Evie Feniyanti
Darren Arthur Philip
Setiawan

Direksi
Direktur Utama
Direktur

:
:

Claudia Ingkiriwang
Linawati

Perubahan ini disetujui oleh Menteri
Hukum
dan
Hak
Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
dalam
Surat
Keputusannya
No.
AHU-AH.01.030292903 tanggal 2 Juli 2019.

b.

Approved
Directors
follows:

Total

the composition of
and Commissioners

the
as

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner

Directors
President Director
Director

These amendments were approved by
Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia in his Decision
Letter No. AHU-AH.01.03-0292903 dated
July 2, 2019.

Berdasarkan Akta No. 36 tanggal
14 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan
Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di
Jakarta,
para
pemegang
saham
menyetujui keputusan sebagai berikut:
1.

Name of stockholders

b.

Perubahan pengurus Perusahaan.
Sehingga,
susunan
pengurus
Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 36 dated
October 14, 2019 of Humberg Lie, S.H.,
S.E., M.Kn., a public notary in Jakarta, the
shareholders approved the following:

1.

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Linawati
Darren Arthur Philip
Setiawan

Direksi
Direktur Utama
Direktur Keuangan

:
:

Claudia Ingkiriwang
Evie Feniyanti
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Change in the Company’s management.
Therefore, the management of the
Company will be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner

Directors
President Director
Finance Director
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2.

Perubahan
modal
dasar
dari
1.000.000.000
saham
menjadi
625.000.000 saham dan mengubah
nilai nominal dari Rp 50 menjadi
Rp 80 per saham.

2.

Change the authorized shares from
1,000,000,000 shares to 625,000,000
shares and changed in par value from
Rp 50 to Rp 80 per share.

3.

Peningkatan modal ditempatkan dan
disetor dari Rp 12.500.000.000 setara
dengan 250.000.000 saham menjadi
sebesar Rp 12.500.000.000 setara
dengan
156.250.000
saham.
Susunan
kepemilikan
saham
Perusahaan sebagai berikut:

3.

Increase in issued and paid-up
capital
from
Rp
12,500,000,000
equivalent to 250,000,00 shares to
Rp 12,500,000,000 equivalent to
156,250,000 shares. The composition of
the Company’s share ownership as
follows:

14 Oktober/October 14, 2019

Nama pemegang saham
Claudia Ingkiriw ang
PT Surya Fajar Capital Tbk
Darren Arthur Philip Setiaw an
Henri Widodo
Ellen Yanury Luassa
Jumlah

Jumlah
saham/
Number of
shares

Persentase
Kepemilikan (%)/
Percentage of
ownership (%)

Jumlah modal
ditempatkan dan
disetor/
Total issued and
paid-up capital

54.218.750
47.343.750
31.250.000
11.718.750
11.718.750

34,70%
30,30%
20,00%
7,50%
7,50%

4.337.500.000
3.787.500.000
2.500.000.000
937.500.000
937.500.000

156.250.000

100,00%

12.500.000.000

Name of stockholders
Claudia Ingkiriw ang
PT Surya Fajar Capital Tbk
Darren Arthur Philip Setiaw an
Henri Widodo
Ellen Yanury Luassa
Total

4.

Perubahan
tempat
kedudukan
Perseroan dari Tangerang Selatan,
menjadi Jakarta Selatan.

4.

Changes to the Company's domicile
which from South Tangerang, to South
Jakarta.

5.

Mengubah
ketentuan
mengenai
maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha utama Perusahaan menjadi
bidang informasi dan komunikasi.

5.

Change the provision regarding the
purposes
and
objectives
and
Company’s
main
business
into
information and communication

6.

Perubahan status perusahaan yang
semula tertutup menjadi perusahaan
terbuka.

6.

Change the status of the Company from
a Private Company to become a Public
Company.

7.

Rencana Perseroan untuk melalukan
Penawaran Umum Saham - Saham
Perdana Perseroan (Initial Public
Offering) kepada masyarakat.

7.

The Company's plan to conduct an
Initial Public Offering (IPO) to the public.
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Pengeluaran saham dalam simpanan
atau portepel Perseroan dalam
jumlah sebanyak
banyaknya
150.000.000 (seratus lima puluh juta)
saham atau sebanyak - banyaknya
48,98% (empat puluh delapan koma
Sembilan delapan persen) dari Modal
Disetor dan Ditempatkan Penuh
setelah Penawaran Umum Perdana,
masing - masing saham bernilai
Rp 80 (delapan puluh Rupiah)
(selanjutnya disebut sebagai “Saham
Baru”) untuk ditawarkan kepada
masyarakat dalam Penawaran Umum
Perdana
Saham
(Initial
Public
Offering) dengan memperhatikan
ketentuan perundang - undangan
yang berlaku termasuk tetapi tidak
terbatas pada peraturan - peraturan
Pasar Modal dan Bursa Efek
Indonesia.

8.

Perubahan ini disetujui oleh Menteri
Hukum
dan
Hak
Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
dalam
Surat
Keputusannya No. 0082881.AH.01.02.
TAHUN 2019 tanggal 15 Oktober 2019.

25.

Kelangsungan Usaha

Issuance of shares in deposits or
portfolio of the Company in the amount
of - a maximum of 150,000,000
(one hundred fifty million) shares or as
much as - maximum 48.98% (forty eight
point nine eight percent) of Paid-in
Capital and Fully Placed after the Initial
Public Shares Offer, each share is
valued at Rp 80 (eighty Rupiah)
(hereinafter referred to as "New
Shares") to be offered to the public in an
Initial Public Offering, taking into
account the applicable laws and
regulations including but not limited to
Capital Market and Indonesian Stock
Exchange regulations

This amendment was approved by Minister
of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia
in
his
Decision
Letter
No. 0082881.AH.01.02. TAHUN 2019 dated
October 15, 2019.

25.

Going Concern

Perusahaan mengalami rugi bersih sebesar
Rp 1.750.065.046 untuk periode enam bulan
yang berakhir 30 Juni 2019, Rp 1.409.142.932
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018
dan
Rp
13.984.839
untuk
periode
20 Februari 2017 (Tanggal Pendirian) sampai
dengan 31 Desember 2017, menyebabkan
Perusahaan
mengalami
defisit
sebesar
Rp 3.174.173.205 pada tanggal 30 Juni 2019,
Rp 1.423.127.771 dan Rp 13.984.839 masingmasing pada tanggal 31 Desember 2018
dan 2017.

The
Company
incurred
net
loss
of
Rp 1,750,065,046 for the six-month period ended
June 30, 2019, Rp 1,409,142,932 for the year
ended December 31, 2018 and Rp 13,984,839
for the period from February 20, 2017
(Establishment Date) to December 31, 2017,
resulting to deficit of Rp 3,174,173,205 as of
June 30, 2019, Rp 1,423,127,771 and
Rp 13,984,839 as of December 31, 2018
and 2017, respectively.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, manajemen
mempunyai rencana dan tindakan berikut:

To mitigate the above conditions, management
has the following plans and actions:

a.

Perusahaan
akan
fokus
untuk
membangun ekosistem produk dengan
melakukan konsolidasi dengan produk
dan supplier.

a.

The Company will focus on building a
product ecosystem by consolidated with
product and suppliers.

b.

Perusahaaan akan mengembangkan
aplikasi mobile Android dan Iphone.

b.

The Company will develop Android and
Iphone mobile applications.
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c.

Perusahaan akan melakukan kerjasama
dengan pihak eksternal, seperti asosiasi,
komunitas, swasta dan memperluas
jaringan produk untuk mendukung
perkembangan skema dan infrastuktur
baru.

c.

The Company will collaborate with external
parties, such as associations, communities,
the private sector and expand product
networks to support the development of new
schemes and infrastructure.

d.

Perusahaan akan berusaha
untuk
menjadi
Platform
nasional
untuk
kebutuhan wisata dengan membangun
Indonesia Tourism Card.

d.

The Company will strive to become a
national Platform for Tourism needs by
building an Indonesia Tourism Card.

e.

Perusahaan akan memperkuat big data,
infrastruktur dan Application Progamming
Interface (API) manajemen.

e.

The Company will strengthen big data,
infrastructure and Application Progamming
Interface (API) management.

Manajemen berkeyakinan bahwa langkahlangkah tersebut di atas dapat dilaksanakan
dan dapat memungkinkan Perusahaan untuk
dapat merealisasikan aset serta memenuhi
liabilitasnya.
26.

Management believes that the above plans and
actions are achievable and will allow the
Company to realize its assets and meet its
obligations.

Pengungkapan Tambahan Laporan Arus
Kas

26.

30 Juni/
June 30, 2019
Perolehan aset takberwujud
melalui utang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga

27.

31 Desember/Decemb er 31
2018
2017

-

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari
Aktivitas Pendanaan

2.000.000.000
1.200.000.000

27.

Table berikut menjelaskan perubahan pada
liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas
pendanaan yang meliputi perubahan terkait
kas dan non kas:

1 Januari/
January 1, 2019
Utang lain-lain

Arus kas pendanaan
Financing cash flows

4.700.000.000,00

1 Januari/
January 1, 2018
Utang lain-lain

(4.700.000.000)

Arus kas pendanaan
Financing cash flows
-

1.500.000.000

Supplemental Disclosure on Statement of
Cash Flows

-

Acquisition of intangible assets
through other accounts payable
Related parties
Third party

Reconciliation of Liabilities Arising from
Financing Activities
The table below details changes in the
Company’s liabilities arising from financing
activities, including both cash and non-cash
changes

Perubahan Nonkas/Non-cash Changes
Amortisasi
Perubahan nilai
biaya transaksi/
wajar/Fair value
Amortization of
adjustment
transaction costs

Pergerakan valuta
asing/Changes in
foreign exchange
-

-

-

Perubahan Nonkas/Non-cash Changes
Amortisasi
Pergerakan valuta
Perubahan nilai
biaya transaksi/
asing/Changes in
wajar/Fair value
Amortization of
foreign exchange
adjustment
transaction costs
-

-
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-

Perubahan lainnya/
Others changes
-

30 Juni/
June 30, 2019
-

Other accounts payable

Perubahan lainnya/
31 Desember/
Others changes
Decemb er 31, 2018
3.200.000.000

4.700.000.000

Other accounts payable
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Standar Akuntansi Keuangan Baru
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28.

Diterapkan pada Tahun 2019

New Financial Accounting Standards
a.

Adopted During 2019

Perusahaan
telah
menerapkan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(ISAK) baru, namun tidak mengakibatkan
perubahan
substansial
terhadap
kebijakan akuntansi Perusahaan dan
tidak
memiliki
dampak
signifikan
terhadap laporan keuangan:

The Company has adopted the following
new Interpretations Accounting Standard
(ISAKs), which did not result in substantial
changes to the Company’s accounting
policies and had no material effect on the
financial statements:

ISAK

ISAK

1.

ISAK No. 33, Transaksi Valuta Asing
dan Imbalan Di Muka.

1.

ISAK No. 33, Foreign
Transaction
and
Consideration.

2.

ISAK
No.
34,
Ketidakpastian
Perlakuan Pajak Penghasilan.

2.

ISAK No. 34, Uncertainty Over Income
Tax Treatments.

Telah
Diterbitkan
Berlaku Efektif

namun

Belum

b.

Currency
Advance

Issued but Not Yet Effective

Ikatan
Akuntan
Indonesia
telah
menerbitkan
Pernyataan
Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) baru dan
amandemen PSAK baru yang berlaku
efektif pada periode yang dimulai:

The Institute of Indonesia Chartered
Accountants has issued the following new
Statement of Financial Accounting
Standards (PSAK) and amendments of
PSAKs which will be effective for annual
period beginning:

1 Januari 2020

January 1, 2020

PSAK

PSAK

1.

PSAK No. 15, Investasi pada Entitas
Asosiasi dan Ventura Bersama:
Kepentingan Jangka Panjang pada
Entitas Asosiasi dan Ventura
Bersama

1.

PSAK No. 15, Investments in
Associates and Joint Ventures: LongTerm Interests in Associates and
Joint Ventures

2.

PSAK No. 71, Instrumen Keuangan

2.

PSAK No. 71, Financial Instruments

3.

PSAK No. 71, Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan
Kompensasi Negatif

3.

PSAK No. 71, Financial Instruments:
Prepayment Features with Negative
Compensation

4.

PSAK No. 72, Pendapatan dari
Kontrak dengan Pelanggan

4.

PSAK No. 72, Revenues
Contracts with Customers

5.

PSAK No. 73, Sewa

5.

PSAK No. 73, Leases

Perusahaan masih mengevaluasi dampak
penerapan PSAK dan ISAK di atas dan
dampak terhadap laporan keuangan dari
penerapan tersebut namun belum dapat
ditentukan.

from

The Company is still evaluating the effects
of these PSAKs and ISAKs and has not
determined yet the related effects on the
financial statements.
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Tujuan Penerbitan Laporan Keuangan
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29.

Untuk tujuan penawaran umum perdana
saham Perusahaan dan sehubungan dengan
perubahan pengungkapan sesuai dengan SAK
di Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan
kembali laporan keuangan untuk periodeperiode
enam
bulan
yang
berakhir
30 Juni 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) dan
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018
dan untuk periode 20 Februari 2017 (Tanggal
Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2017
(yang sebelumnya telah diterbitkan pada
tanggal 17 Oktober 2019) dengan disertai
beberapa perubahan dan penambahan
pengungkapan
dalam
laporan
posisi
keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas,
laporan arus kas dan Catatan 2, 2a, 2g, 5, 6, 9,
16, 17, 18, 19, dan 23a atas laporan
keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

The Objective
Statements

of

Issuance

of

Financial

For the purpose of the initial public offering of the
Company’s shares and pertinent to disclosure
changes in according with Indonesian SAK, the
Company
has
reissued
these
financial
statements for the six-month periods ended June
30, 2019 and 2018 (Unaudited) and for the year
ended December 31, 2018 and for the period
from February 20, 2017 (Establishment Date) to
December 31, 2017 (which previously issued on
October 17, 2019) with several changes and
additional disclosures in statements of financial
position, statements of profit or loss and other
comprehensive income, statements of changes
in equity statemets of cash flows and Notes 2,
2a, 2g, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 19, and 23a to the
financial statements, with the detail are as
follows:

1.

Perubahan pengungkapan Laporan Arus
Kas
sesuai
dengan
Peraturan
No. VIII.G.7.

1.

Changes to the disclosure of the Cash Flow
Statement in accordance with Regulation
No. VIII.G.7.

2.

Catatan
2,
sehubungan
dengan
penambahan pengungkapan PSAK yang
mendasari setiap kebijakan akuntansi
Perseroan.

2.

Note 2, in connection with additional of the
disclosure for PSAK that underlie each of the
Company's accounting policies.

3.

Catatan
2a,
sehubungan
dengan
penambahan pengungkapan PSAK 1
paragraf 7 yang menyatakan Standar
Akuntansi Keuangan adalah Pernyataan
dan Interprestasi yang diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntansi Indonesia dan Dewan
Standar
Akuntansi
Syariah
Ikatan
Akuntansi Indonesia serta peraturan
regulator Pasar Modal.

3.

Note 2a, in connection with additional of the
disclosure for PSAK 1 paragraph 7 which
states that Financial Accounting Standards
are Statements and Interpretations issued by
Board of Financial Accounting Standards of
the Institute of Indonesia Chartered
Accountants (IAI),
the Board of Sharia
Accounting Standards of the Institute of
Indonesia Chartered Accountants (IAI) and
regulations of Capital Market regulator.

4.

Catatan
2g,
sehubungan
dengan
penambahan pengungkapan tambahan
untuk umur manfaat dan metode
amortisasi sesuai PSAK 19 paragraf 118
dan Peraturan No. VIII.G.7.

4.

Note 2g, in connection with additional of the
disclosure for the useful life and amortization
method in accordance with PSAK 19
paragraph 118 and Regulation No. VIII.G.7.

5.

Catatan
5,
sehubungan
dengan
penambahan pengungkapan tambahan
tentang Piutang Usaha Pihak Ketiga
berdasarkan jatuh tempo.

5.

Note 5, in connection with additional of the
disclosure for Trade Accounts Receivable
from a Third Party based on maturity.

6.

Catatan
6,
sehubungan
dengan
penambahan pengungkapan tambahan
tentang Jaminan.

6.

Note 6, in connection with additional of the
disclosure for Security deposit.
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Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) dan
Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan untuk Periode
20 Februari 2017 (Tanggal Pendirian) sampai
dengan 31 Desember 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA
Notes to Financial Statements
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2019 and 2018 (Unaudited) and
For the Year Ended
December 31, 2018 and for the Period from
February 20, 2017 (Establishment Date)
to December 31, 2017
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

7.

Catatan
9,
sehubungan
dengan
penambahan
pengungkapan
tentang
Utang Usaha Pihak Ketiga berdasarkan
jatuh tempo.

7.

Note 9, in connection with additional of the
disclosure for Trade Accounts Payable to
Third Parties based on maturity.

8.

Catatan
16,
sehubungan
dengan
perubahan pengungkapan dari beban
pokok penjualan menjadi beban usaha.

8.

Note 16, in connection with changes in
disclosure of cost of sales to operating
expenses.

9.

Catatan
17,
sehubungan
dengan
perubahan pengungkapan dari beban
usaha menjadi beban operasional.

9.

Note 17, in connection with changes in
disclosure of operating expenses to
operational expenses.

10. Catatan
18,
sehubungan
dengan
penambahan pengungkapan mengenai
nomor laporan aktuaria.

10. Note 18, in connection with additional of the
disclosure regarding actuarial report number.

11. Catatan
19,
sehubungan
dengan
penambahan pengungkapan pernyataan
bahwa laba kena pajak hasil rekonsiliasi
menjadi dasar dalam pengisian SPT
Tahunan PPh Badan.

11. Note 19, in connection with additional of the
disclosure for a statement that the taxable
income resulting from the reconciliation is the
basis for filling the Annual Corporate Income
Tax Return.

12. Catatan
23a,
sehubungan
dengan
penambahan pengungkapan perjanjian
kerja sama dengan PT Golden Nusajaya Opsigo dan Amazon Web Service, Inc.

12. Note 23a, in connection with additional of the
disclosure for a cooperation agreement with
PT Golden Nusajaya - Opsigo and Amazon
Web Service, Inc.

********
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