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OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK“) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI
EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN
YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA
TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG BERKOMPETEN.
PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
PROSPEKTUS INI.
PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 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.

PT FUJI FINANCE INDONESIA TBK
Kegiatan Usaha Utama
Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pembiayaan: Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan
Multiguna, dan/atau Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
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PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari
portepel atau sebanyak 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal yang telah di tempatkan dan disetor
penuh setelah penawaran umum yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham,
yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan
Harga Penawaran Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar
Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milliar Rupiah).
Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam penawaran umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam
segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang
No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR
UNTUK MEMBAYAR ANGSURAN PEMBIAYAAN, BAIK POKOK MAUPUN BUNGA YANG DIBERIKAN. RISIKO USAHA
PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DALAM PROSPEKTUS INI

KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN; KETIADAAN PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT BERKONTRIBUSI PADA KURANGNYA
LIKUIDITAS. DENGAN TERCATATNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK, TIDAK ADA KEPASTIAN
BAHWA PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT LIKUID, HAL INI TERGANTUNG PADA KONDISI
PASAR MODAL INDONESIA DAN GLOBAL SELAIN DARI KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI
SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT. Erdikha Elit Sekuritas
PENJAMIN EMISI EFEK
PT Corpus Sekuritas Indonesia, PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Jasa Utama Capital Sekuritas,
PT Inti Fikasa Sekuritas, PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk , PT Panin Sekuritas Tbk,
PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Proﬁndo Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia,
PT Victoria Sekuritas Indonesia.
Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)
Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019

PT Fuji Finance Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) di Jakarta dengan surat No.019/FFI/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019 sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 (selanjutnya disebut
“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas
data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam
Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau
pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa
Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Fuji Finance Indonesia
Tbk. No. S-03155/BEI.PP3/06-2019 tanggal 13 Juni 2019, apabila seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan BEI
dipenuhi. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi
hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan
peraturan pelaksanaannya.
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN
YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA
DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM,
KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG, PERATURAN-PERATURAN SERTA KETENTUANKETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK
TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN
“Addendum Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek”

:

berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau
pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Afiliasi”

:

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

”BAE”

:

berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan
Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang
berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.

“Bank Kustodian”

:

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

“Bank Penerima”

:

“BEI”
“Bursa Efek”

:
:

berarti bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening atas
namanya yang akan menerima uang pemesanan Saham dengan Harga
Penawaran sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perubahan Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek.
berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia.
berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM,
dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan
di Jakarta.

“Daftar Pemegang
Saham”

:

“DPPS”

:

“Efek”

:

“FKPS”

:

berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham yang merupakan konfirmasi hasil
penjatahan atas nama pemesan atau pembeli Saham, Yang Ditawarkan, yang
merupakan tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan pada Pasar
Perdana.

“FPPS”

:

berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli dalam rangka Penawaran
Umum Perdana atas kepemilikan saham Perseroan yang harus dibuat dalam
rangkap 5 (lima), yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda
tangan asli dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang
kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI
berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran Umum
Perdana atas kepemilikan saham Perseroan dalam hal ini adalah daftar yang
memuat nama-nama pemesan Saham dan jumlah Saham yang dipesan yang
disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh
masing-masing Penjamin Emisi Efek.
berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial,
saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif,
Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
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“Harga Penawaran”
“Hari Bank”

:
:

“Hari Bursa”

:

“Hari Kalender”

:

“Hari Kerja”

:

“Konfirmasi Tertulis”

:

“KSEI”

:

“Manajer Penjatahan”

:

“Masa Penawaran”

:

“OJK”

:

“Pasar Perdana”

:

“Pemegang Rekening”

:

“Pemegang Saham”

:

“Pemerintah”
“Penawaran Awal”

:
:

“Penawaran Umum”

:

“Penjamin Emisi Efek”

:

berarti harga atas tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum.
berarti hari kerja bank, yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia
di Jakarta menyelenggarakan kliring antar bank.
berarti hari di mana Bursa Efek menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa
efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa
kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktuwaktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena
suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai
bukan hari kerja biasa.
berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari
libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia
dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan
Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di
Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai
dengan Undang Undang Pasar Modal.
berarti PT Erdikha Elit Sekuritas, yang akan melakukan penjatahan atas
penjualan Saham-Saham yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas SahamSaham melebihi jumlah saham yang ditawarkan, berdasarkan Peraturan Nomor.
IX.A.7.
berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari kerja dan
paling lama 5 (lima) Hari Kerja.
berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa
Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun
2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal
31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri
Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
berarti penawaran dan penjualan Saham Perseroan kepada Masyarakat selama
masa tertentu sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.
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.
berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas Saham yang disimpan dan
diadministrasikan dalam Rekening efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI
melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
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.
berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual
efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM No.8
Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya.
berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan
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“Penjamin Pelaksana
Emisi Efek”

:

“Penitipan Kolektif”

:

Peraturan No. IX.A.2

:

Peraturan No. IX.A.7

:

Peraturan No. IX.J.1

:

Peraturan
No.32/POJK.04/2014
Dan Peraturan
No.10/POJK.04/2017

:

Peraturan
No.28/POJK.05/2014

:

Peraturan
No.33/POJK.04/2014

:

Peraturan
No.34/POJK.04/2014

:

Peraturan
No.30/POJK.04/2015

:

Peraturan
No.53/POJK.04/2017

:

Peraturan
No.54/POJK.04/2017

:

Peraturan
No.23/POJK.04/2017
Peraturan
No.35/POJK.05/2018

:
:

penawaran umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban
untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan,
pengendalian dan penjatahan emisi dalam Penawaran Umum, dalam hal ini
adalah PT Erdikha Elit Sekuritas, berkedudukan di Jakarta.
berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak
yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam
UUPM.
berarti Peraturan Bapepam & LK nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-122/BL/2009
tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan).
berarti Peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Keputusan Ketua
Bapepam-LK nomor : KEP-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh
Desember dua ribu sebelas).
berarti Peraturan Bapepam-LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran
Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik, yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor :
KEP-179/BL/2008 tanggal 14-5-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan).
berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 diundangkan
pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 diundangkan pada
tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 diundangkan
pada tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan
Perusahaan Pembiayaan.
berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 diundangkan
pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik.
berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 diundangkan
pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi
Emiten atau Perusahaan Publik.
berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 diundangkan
pada tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum.
berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 diundangkan
pada tanggal 19 Juli 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.
berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 diundangkan
pada tanggal 19 Juli 2017 tentang Penawaran Umum Dan Penambahan Modal
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan
Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 diundangkan
pada tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal Dan Info Memo.
berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 diundangkan
pada tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
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“Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek (PPEE)”

:

“Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Efek
(PPAS)”

:

“Pernyataan Efektif”

:

“Perseroan”

:

“Prospektus”

:

“Prospektus Awal”

:

“Rekening Efek”

:

“Rekening Penawaran
Umum”
“RUPS”

:

“RUPSLB”

:

“Saham atau Saham
Biasa Atas Nama”

:

:

Pembiayaan.
berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.
33 tanggal 29 Januari 2019, diubah dengan addendum Akta Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 3 tanggal 18
Maret 2019, diubah dengan Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penawaran Umum Perseroan No.11 tanggal 24 Juni 2019 yang ketiganya dibuat
di hadapan Andalia Farida, S.H, M.H,. Notaris di Jakarta, antara Perseroan
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, mengenai
penjaminan dalam rangka Penawaran Umum Perdana di Indonesia.
berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum
Perseroan No. 34 tanggal 29 Januari 2019 dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H,
M.H,. Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT. Sinartama Gunita selaku
Biro Administrasi Efek.
berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan
ketentuan angka 4.a Peraturan Nomor IX.A.2 yaitu:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
§ 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
§ 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.
berarti PT Fuji Finance Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia.
berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan
tujuan agar pihak lain membeli efek.
berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan
pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga
penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal
lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat
ditentukan.
berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik
pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening
berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani
pemegang saham, perusahaan efek dan Bank Kustodian.
berarti rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk
menampung dana yang diterima dari investor.
berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perusahaan Terbuka yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan
Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka.
berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yaitu rapat umum
para pemegang saham diluar RUPS Perseroan yang diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang
No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturanperaturan pelaksananya.
berarti saham atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan,
masing-masing bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).
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“Saham Yang
Ditawarkan”

:

“SDM”
“Tanggal Pembayaran”

:
:

“Tanggal Pencatatan”
“Tanggal Pengembalian”

:
:

“Tanggal Penjatahan”

:

“UUPM”

:

“UUPT”

:

berarti saham yang berasal dari portepel dalam sebesar 300.000.000 (tiga ratus
juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal nominal Rp100
(seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang
selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
berarti Sumber Daya Manusia.
berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham yang harus disetor oleh
Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek
yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek.
berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa.
berarti tanggal untuk pengembalian uang oleh Penjamin Emisi Efek kepada para
pemesan yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan
atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan.
berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan yaitu selambat-lambatnya hari
kerja kedua setelah berakhirnya Masa Penawaran, dimana Penjamin Pelaksana
Emisi Efek melakukan penjatahan dengan tata cara sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Nomor. IX.A.7.
berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang
Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995,
Tambahan No.3608.
berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007,
Tambahan No. 4746.

Singkatan
Perseroan
NICK
ICA

: PT Fuji Finance Indonesia Tbk.
: PT Charnic Capital Tbk.
: Indovalue Capital Asset Management Ltd.
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I.

INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta)
lembar saham biasa atas nama atau sebanyak 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dan
dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan
ditawarkan dengan harga Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah
sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milliar 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 Fuji Finance Indonesia TBK
Kegiatan Usaha Utama
Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pembiayaan: Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan
Multiguna, dan/atau Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Sudirman, Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta Selatan, Indonesia 12190
Telp: +6221 5226509, Fax: +6221 5226518
Website: www.fujifinance.com, Email: fuji.finance.indonesia@gmail.com

Kantor operasional
Menara Sudirman, Lantai 14
Jl. Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta Selatan, Indonesia 12190

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KETIDAKMAMPUAN
DEBITUR UNTUK MEMBAYAR ANGSURAN PEMBIAYAAN, BAIK POKOK MAUPUN BUNGA YANG DIBERIKAN.
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DALAM PROSPEKTUS INI.
MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS MAKA
TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM –
SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.
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Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan
berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2019 adalah sebagai berikut:
No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Indovalue Capital Asset Management Ltd.
1.
PT Charnic Capital Tbk
2.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
5.000.000.000
500.000.000.000
800.000.000
200.000.000
1.000.000.000
4.000.000.000

80.000.000.000
20.000.000.000
100.000.000.000
400.000.000.000

(%)

80,00
20,00
100,00

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka secara proforma
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum
adalah sebagai berikut:
Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,-(seratus Rupiah) setiap saham
Sebelum Penawaran Umum Perdana
Pemegang Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Indovalue Capital Asset
1.
Management Ltd.
2.
PT Charnic Capital Tbk
3.
Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah
Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

5.000.000.000

500.000.000.000

800.000.000

80.000.000.000

200.000.000
-

20.000.000.000
-

1.000.000.000

100.000.000.000

4.000.000.000

400.000.000.000

Setelah Penawaran Umum Perdana
Nilai Nominal Rp100 per saham

(%)

Jumlah
Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

(%)

5.000.000.000

500.000.000.000

80,00

800.000.000

80.000.000.000

61,54

20,00
-

200.000.000
300.000.000

20.000.000.000
30.000.000.000

15,38
23,08

100,00

1.300.000.000

130.000.000.000

100,00

3.700.000.000

370.000.000.000

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, ditetapkan bahwa:
Perusahaan hanya dapat memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek paling tinggi 85% (delapan puluh lima
persen) dari jumlah saham Perusahaan yang bersangkutan (pasal 11 ayat 1).
Paling rendah 15% (lima belas persen) dari saham Perusahaan yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek, wajib
tetap dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah,
dan/atau pemerintah pusat (pasal 11 ayat 2).
Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham atas nama dengan nilai nominal
sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, Perseroan akan mencatatkan saham milik
pemegang saham lama di BEI sebanyak 1.105.000.000 (satu miliar seratus lima juta) atau 85% (delapan puluh
lima persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Sedangkan
sejumlah 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) saham milik PT Charnic Capital Tbk atau 15% (lima
belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum
Perdana Saham tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
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Saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini adalah Saham Baru
yang berasal dari portepel yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala
hal dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas
pembagian dividen.
PEMENUHAN POJK 25/2017 TENTANG PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM
PENAWARAN UMUM
Tidak ada pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran Umum.
PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Perseroan atas nama pemegang Saham akan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sebanyak
1.105.000.000 (satu miliar seratus lima juta) atau 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh jumlah modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Sedangkan sejumlah 195.000.000 (seratus
sembilan puluh lima juta) saham milik PT Charnic Capital Tbk atau 15% (lima belas persen) dari seluruh modal
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak dicatatkan pada
BEI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
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II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi
saham akan dipergunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka ekspansi kredit Perseroan.
Sesuai dengan Peraturan No.54/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah sebesar 6,964% (enam koma sembilan enam empat persen) dari total dana yang diperoleh dari
Penawaran Umum ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan
adalah sebagai berikut:
Biaya jasa penyelenggaraan (management fee)
:
2,788%
Biaya jasa penjaminan (underwriting fee)
:
0,500%
Biaya jasa penjualan (selling fee)
:
0,500%
Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari:
Biaya jasa Akuntan Publik
:
0,531%
Biaya jasa Konsultan Hukum
:
0,606%
Biaya jasa Notaris
:
0,242%
Biaya jasa Biro Administrasi Efek
:
0,455%
Biaya lain-lain (terdiri dari biaya pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran :
1,342%
di KSEI, percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya kunjungan lokasi
dalam rangka uji tuntas, dan biaya lain yang berhubungan dengan proses
penawaran umum perdana saham Perseroan.)
Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara
periodik kepada para Pemegang Saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan melaporkan kepada OJK sesuai
dengan Peraturan No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan
sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham,
maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran
Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari
RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan No.30/POJK.04/2015.
Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum direalisasikan, Perseroan akan:
a. Menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan
likuid.
b. Mengungkapkan bentuk dan tempat di mana dana yang belum direalisasikan tersebut di tempatkan.
c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan.
d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan
pihak di mana dana yang belum direalisasikan tersebut di tempatkan.
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III.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta
catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XII dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang
disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil
akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat
tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat
tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus
ini, khususnya Bab IV mengenai Faktor Risiko.
1.

UMUM
Perseroan didirikan pada tahun 1982 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: No.287 tanggal 21 September
1982, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan
Pendirian Perseroan Terbatas dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen
Kehakiman nomor C2-1252HT01.01TH83 tertanggal 10 Februari 1983 dan telah terdaftar dalam buku
register kepaniteraan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 787/1983 tertanggal 15 Februari 1983, dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 17 tanggal 1 Maret 1983, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia nomor 283 Tahun 1983, dengan nama PT Jaya Fajar Leasing Pratama.
Pada tahun 1983, Perseroan mengganti nama menjadi PT Jaya Fuji Leasing Pratama berdasarkan akta No.
202 tanggal 28 April 1983 dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. yang telah
mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Direktorat Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman nomor C2-4744HT01.04TH83 tertanggal 27 Juni 1983
dan telah terdaftar dalam buku register kepaniteraan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 3086/1983
tertanggal 7 Juli 1983, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 104 tanggal
30 Desember 1983, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1106 Tahun 1983.
Berdasarkan akta No. 1 tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di
Jakarta, Perseroan merubah namanya menjadi PT Fuji Finance Indonesia yang telah menerima Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU0016042.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang
diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0102809.AH.01.11.Tahun
2018 tanggal 7 Agustus 2018.
Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Tbk, maksud dan
tujuan dari Perseroan ialah bergerak dalam bidang aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang dijalankan
perseroan adalah:
I. Pembiayaan Investasi;
II. Pembiayaan Modal Kerja;
III. Pembiayaan multiguna;
IV. Kegiatan usaha pembiayaan lain seteleh terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK.

2.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA PERSEROAN
Kondisi perekonomian Indonesia adalah faktor eksternal lain selain faktor dari pelanggan dan mitra usaha
Perseroan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri seperti di antaranya tingkat suku
bunga, inflasi, dan kondisi sosial politik. Selain faktor eksternal, hasil usaha Perseroan juga turut
dipengaruhi oleh faktor-faktor internal Perseroan.
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I.

II.

3.

Faktor Eksternal
a. Tingkat Suku bunga
Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 20-21 Februari 2019 memutuskan untuk
mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate atau BI7DRR sebesar 6,00% (enam persen), suku
bunga Deposit Facility sebesar 5,25% (lima koma dua lima persen), dan suku bunga Lending
Facility sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen). Kebijakan tersebut diharapkan mampu
menjaga stabilitas perekonomian Indonesia ditengah tekanan perekonomian global.
b.

Inflasi
Berdasarkan data yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada Januari 2019
sebesar 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen). Adapun inflasi secara tahunan Januari 2019
dibandingkan pada Januari 2018 mencapai 2,82% (dua koma delapan dua persen). Angka inflasi
tersebut lebih baik dibandingkan data inflasi tahun 2018, sebab inflasi pada Januari 2018 adalah
sebesar 0,62% (nol koma enam dua persen).

c.

Kondisi sosial dan politik
Kondisi Politik Indonesia mengalami proses perubahan demokrasi, yang berakibat pada berbagai
peristiwa sosial dan politik yang menjadi ciri dari ketidakpastian perubahan lingkungan politik di
Indonesia. Tahun 2019 ini Indonesia menghadapi peristiwa politik yang sangat penting, yaitu
dilaksanakannya Pemilihan Umum serentak, yang diantaranya terdapat Pemilihan Presiden. Suhu
politik dapat mengakibatkan perubahan pada perekonomian, dimana beberapa pihak cenderung
untuk menunda melakukan aksi pada tindakan industrinya sampai dengan selesainya pemilihan
tersebut. Namun Perseroan berkeyakinan bahwa Pemilihan umum tersebut berdampak positif
bagi kehidupan politik dan sosial Indonesia, karena masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam
memilih pemimpin.

Faktor Internal
Selain faktor eksternal, perseroan juga memiliki faktor internal yang dapat mempengaruhi
keberlangsungan kegiatan usahanya, seperti kecukupan modal yang dimiliki Perseroan, kemampuan
menyalurkan pembiayaan kepada pelanggan, serta keahlian yang dimiliki oleh Karyawan Perseroan
dalam mencari pelanggan, serta menerapkan manajemen risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan.
Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan
terus meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus
berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak demi mewujudkan kerjasama yang baik serta
memiliki keberlangsungan terus menerus.

ANALISIS KEADAAN KEUANGAN DAN KINERJA
Laporan Keuangan Perseroan yang dibahas oleh manajemen adalah Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Johannes Juara dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Frans Jimmi Parlindungan Sijabat, CPA,
dengan opini tanpa modifikasian, dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2019.
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3.1. ANALISA LAPORAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS
Tabel berikut merupakan komposisi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.
(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan

31 Desember
2018
2017
99.182.872.878
49.203.675.705
218.728.759
558.454.451
98.964.144.119
48.645.221.254

Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas
a.

Total Aset
Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp99.182.872.878,- mengalami kenaikan sebesar Rp49.979.197.173,- atau naik sebesar 101,58%
dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
yaitu sebesar Rp49.203.675.705,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh piutang pembiayaan
konsumen setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada pihak berelasi yaitu sebesar
Rp26.581.039.315,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang mengalami
kenaikan sebesar Rp18.547.705.015,- atau naik 230,88% dibandingkan pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp8.033.334.300,- selain itu kenaikan Total Aset Perseroan
juga disebabkan oleh piutang pembiayaan modal usaha sebesar Rp20.643.302.348,-mengalami
kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
sebesar Rp0,-.
Peningkatan piutang pembiayaan konsumen disebabkan oleh peningkatan penyaluran pembiayaan
baik pembiayaan konsumen dan pembiayaan modal usaha selama tahun 2018. Dengan meningkatnya
tingkat penyaluran pinjaman, maka secara otomatis piutang Perseroan juga bertambah. Peningkatan
aset sebesar 100% pada tahun 2018 disebabkan karena adanya peningkatan pada modal di setor
Perseroan.

b. Total Liabilitas
Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp218.728.759,- mengalami penurunan sebesar Rp339.725.692,- atau turun sebesar 60,83%
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar
Rp558.454.451,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan karyawan yang
mengalami penurunan sebesar Rp464.866.000,- atau turun 92,34% menjadi Rp38.545.000,- untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dari sebesar Rp503.411.000,- untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan liabilitas imbalan karyawan ini disebabkan oleh
adanya 2 karyawan yg sudah bekerja cukup lama yg resign atas permintaan sendiri yang
mengakibatkan turunnya kewajiban liabilitas imbalan kerja Perseroan.
c.

Total Ekuitas
Total Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp98.964.144.119,- mengalami kenaikan sebesar Rp50.318.922.865,- atau naik sebesar 103,44%
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar
Rp48.645.221.254,-. Kenaikan Total Ekuitas ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal
ditempatkan dan disetor sebesar Rp100.000.000.000,- pada tahun 2018 yang mengalami kenaikan
sebesar Rp47.500.000.000,- atau naik 90,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp52.500.000.000,-. Pada 31 Desember 2018, Perseroan mengalami
saldo defisit sebesar Rp 23.413.583.756,- dan pada 31 Desember 2017 sebesar Rp25.770.526.746,defisit ini terjadi pada saat krisis keuangan di Indonesia yang mengakibatkan banyak debitur yang
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gagal bayar, saldo defisit ini terus berlangsung sampai pada 31 Desember 2018, namun jumlahnya
terus berkurang seiring dengan meningkatnya laba tahunan dari Perseroan.
Perseroan telah menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi saldo defisit tersebut, yang
diharapkan dapat mengakibatkan saldo tersebut tidak defisit, strategi tersebut diantaranya:
• Sebagian besar dana yang dimiliki Perseroan disalurkan ke sektor korporasi (Corporate), dengan
strategi yang diterapkan tersebut maka dapat meminimalisir risiko Perusahaan baik internal
maupun eksternal, jangka waktu pengembalian yang lebih pendek, serta tersedianya likuiditas
untuk pembiayaan yang cepat.
• Perseroan memiliki kriteria dalam menyalurkan atau memberikan pembiayaan, diantaranya
adalah ketelitian dan kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, kemampuan menganalisa
keuangan debitur dan kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran kembali pinjamannya.
3.2. ANALISA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:
(disajikan dalam Rupiah penuh)
31 Desember
2018
2017
5.394.434.732
9.840.197.146
3.003.002.883
1.742.857.361
2.356.942.990
7.986.048.315
2.818.922.865
7.986.048.315

Keterangan
Pendapatan
Beban
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
a.

Pendapatan
Jumlah Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah
sebesar Rp5.394.434.732,- mengalami penurunan sebesar Rp4.445.762.414,- atau turun sebesar
45,18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar
Rp9.840.197.146,- penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari pembiayaan
konsumen sebesar Rp893.498.432,- atau turun 44,01% menjadi sebesar Rp1.136.811.330,- untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini sehubungan dengan strategi usaha Perseroan, Perseroan
melakukan diversifikasi pembiayaan ke sektor Korporasi dimana Perseroan lebih nyaman dalam
menyalurkan pembiayaan dan lebih efisien dari segi biaya dan relative lebih aman dari tingkat
kolektibilitas.
Selain pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan lain-lain Perseroan juga mengalami penurunan
sebesar Rp5.329.477.883,- atau turun 74,73% menjadi sebesar Rp1.802.419.136,- dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp7.131.897.019,-. Pada
tahun 2017, penurunan tersebut disebabkan oleh pendapatan lain-lain yang tinggi, hal tersebut
terutama disebabkan karena Perseroan memperoleh keuntungan atas penjualan tanah senilai
Rp6.929.584.606,-.

b. Beban
Jumlah Beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp3.003.002.883,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.260.145.522,- atau naik sebesar 72,30%
dibandingkan dengan beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
yaitu sebesar Rp1.742.857.361,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beban umum dan
administrasi mengalami kenaikan sebesar Rp852.811.201,- atau naik sebesar 48,93% menjadi
Rp2.595.668.562,- untuk yang berakhir pada 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang
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berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.742.857.361,-. Kenaikan beban umum dan
administrasi Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan Gaji dan tunjangan, sewa, perawatan
gedung. Perseroan mengambil langkah langkah efisiensi dengan memperhatikan kebutuhan dan biaya
pengembangan usaha dalam upaya menurunkan beban. salah satu dengan melakukan perbaikan
sistem penagihan (melalui e-mail) untuk menekan biaya komunikasi secara efisien.
c.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan
Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tangal
31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.356.942.990,- mengalami penurunan sebesar
Rp5.629.105.325,- atau turun sebesar 70,49% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp7.986.048.315,- penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya
penghasilan atas penjualan tanah pada tahun 2017 yang mengakibatkan meningkatnya laba (rugi)
bersih tahun berjalan Perseroan.

d. Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun berjalan
Total laba (rugi) komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.818.922.865,- mengalami penurunan sebesar
Rp5.167.125.450,- atau turun 64,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017 yaitu sebesar Rp7.986.048.315,- penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya
penghasilan atas penjualan tanah pada tahun 2017 yang mengakibatkan meningkatnya laba (rugi)
bersih tahun berjalan Perseroan.
3.3. ANALISA ARUS KAS
Tabel berikut merupakan komposisi arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 dan 2017:
(disajikan dalam Rupiah penuh)
Keterangan

31 Desember
2018

Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

a.

2017

(37.889.063.571)
-

47.500.000.000

17.362.849.842
7.026.012.000
112.500.000

Arus Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp37.889.063.571,- mengalami
peningkatan penggunaan dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dimana
pada tahun tersebut arus kas diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp17.362.849.842,-. Penggunaan
arus kas untuk aktivitas operasional terutama untuk pembayaran kas untuk transaksi pembiayaan
konsumen sebesar Rp32.482.845.185,- dan kegiatan pembiayaan modal usaha sebesar
Rp39.738.300.000,-

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Perseroan tidak memperoleh dari atau menggunakan arus kas untuk kegiatan investasi, sedangkan
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, perseroan memperoleh kas dari aktivitas
investasi sebesar Rp7.026.012.000,-. Perolehan arus kas tersebut seluruhnya bersumber dari hasil
penjualan aset tetap Perseroan.
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c.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp47.500.000.000,- mengalami
kenaikan sebesar Rp47.387.500.000,- atau naik 42.122,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp112.500.000,- kenaikan ini seluruhnya disebabkan
oleh penambahan modal oleh Perseroan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp47.500.000.000,-.

3.4. RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN
Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:
31 Desember

Keterangan

2018

Rasio Pertumbuhan (%)
Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas
Pendapatan
Beban
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

2017

101,58%
(60,83)%
103,44%
(45,18)%
72,30%
(70,49)%
(64,70)%

-

Margin Profitabilitas (%)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun berjalan / Pendapatan

43,69%
52,26%

81,16%
81,16%

Rasio Rentabilitas (%)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Total Aset
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Total Ekuitas

2,38%
2,84%
2,38%
2,85%

16,23%
16,23%
16,42%
16,42%

Rasio Solvabilitas (X)
Total liabilitas / Total Aset
Total Liabilitas / Total Ekuitas

0,0022
0,0022

0,0113
0,0115

RASIO PERTUMBUHAN (%)
Rasio pertumbuhan menggambarkan pertumbuhan kinerja keuangan perseroan dalam persentase untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017. Pertumbuhan Total Aset, Total Liabilitas, Total Ekuitas, Pendapatan, Beban,
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan, dan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan secara berturutturut adalah sebagai berikut: 101,58%, (60,83)%, 103,44%, (45,18)%, 72,30%, (70,49)%, dan (64,70)%.

10

MARGIN PROFITABILITAS (%)
margin profitabilitas merupakan selisih antara laba dengan pendapatan yang dihasilkan oleh perseroan,
dalam hal ini Perseroan membandingkan Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan dibandingkan dengan
Pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 secara berturutturut adalah sebesar 43,69% dan 81,16%. Sedangkan untuk Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan
2017 secara berturut-turut adalah sebesar 52,26% dan 81,16%.

RASIO RENTABILITAS (%)
Rasio Rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan menghasilkan imbal hasil dari Aset ataupun Ekuitas
yang dimilikinya. Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar 2,38% dan 16,23%. Sedangkan
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan dibandingkan dengan Total Aset adalah sebesar 2,84% dan
16,23%. Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 secara berturut-turut adalah sebesar 2,38% dan 16,42%.
Sedangkan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 secara berturut-turut adalah sebesar 2,85%
dan 16,42%.

RASIO SOLVABILITAS
Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan
jangka panjangnya baik menggunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya.
Total Liabilitas dibandingkan dengan Total Aset perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar 0,0022 x (kali) dan 0,0113 x (kali). Penurunan rasio solvabilitas
Aset Perseroan terutama diakibatkan oleh adanya peningkatan asset Perseroan sebesar 101,58% atau
sebesar Rp49.979.197.173,- dari tahun 2017 yang sebesar Rp49.203.675.705,- menjadi sebesar
Rp99.182.872.878,- pada tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2018.
Total liabilitas dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017 secara berturut-turut adalah sebesar 0,0022 x (kali) dan 0,0115 x (kali).
Penurunan rasio solvabilitas Ekuitas Perseroan terutama diakibatkan oleh peningkatan ekuitas Perseroan
sebesar Rp50.318.922.865,- atau naik sebesar 103,44% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017 yang sebesar Rp48.645.221.254,- menjadi sebesar Rp98.964.144.119,- pada periode yang
berakhir tangal 31 Desember 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan modal saham
sebesar Rp47.500.000.000,-
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4.

SEGMEN OPERASI
Perseroan mengelompokkan hasil operasi perusahaan berdasarkan jenis produknya, diantaranya adalah
piutng pembiayaan konsumen dan piutang pembiayaan modal usaha.
Tabel berikut menyajikan informasi mengenai segmen operasi Perseroan:

Keterangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pendapatan
Pendapatan
Pembiayaan
pembiayaan modal
Konsumen (Rp)
usaha (Rp)

Pendapatan segmen:
Pendapatan pembiayaan
Beban segmen:
Beban kerugian penurunan
nilai
Hasil segmen
Pendapatan tidak dapat
dialokasi
Beban tidak dapat dialokasi
Laba sebelum pajak
Beban pajak
Laba bersih

Keterangan

1.136.811.330

1.485.885.955

2.622.697.285

(198.816.117)

(208.518.204)

(407.334.321)

937.995.213

1.277.367.751

2.215.362.964
2.771.737.447
(2.595.668.562)
2.391.431.849
(34.488.859)
2.356.942.990

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Pendapatan
Pendapatan
Pembiayaan
pembiayaan modal
Konsumen
usaha

Pendapatan segmen:
Pendapatan pembiayaan
Beban segmen:
Beban kerugian penurunan
nilai
Hasil segmen

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

2.030.309.753

-

2.030.309.753

-

-

-

2.030.309.753

Pendapatan tidak dapat
dialokasi
Beban tidak dapat dialokasi
Laba sebelum pajak
Beban pajak
Laba bersih

2.030.309.753
7.809.887.393
(1.742.857.361)
8.097.339.785
(111.291.470)
7.986.048.315

Pendapatan Pembiayaan Konsumen di tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017,
dikarenakan Perseroan mengalokasikan sebagian pembiayaan ke sektor Pembiayaan Modal Usaha, dimana
terefleksikan dengan kenaikan di sektor pembiayaan Modal Usaha di tahun 2018. Hasil segment juga
menunjukan hal yang sama, di sisi segmen Pembiayan Konsumen, terjadi penurunan di tahun 2018 dan di
imbangi dengan kenaikan di hasil segmen Pembiayaan Modal Usaha. Terjadi kenaikan beban usaha di
tahun 2018 dibandingkan 2017, hal ini dikarenakan adanya pengembangan usaha Perseroan dengan
penambahan karyawan di tahun 2018.
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5.

KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL
Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang dilakukan Perseroan.

6.

SUMBER PENDANAAN PERSEROAN
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya masih
menggunakan modal kerja sendiri.

7.

SIKLUS BISNIS PERSEROAN
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki siklus/musiman yng dapat mempengaruhi
pendapatan Perseroan. Terlepas dari siklus bisnis tersebut, perseroan memiliki aliran arus kas yang kuat,
dimana Perseroan selalu menyediakan dana cadangan yang disiapkan apabila ada kebutuhan modal dari
pelanggan yang membutuhkan pendanaan cepat.

8.

PENGELOLAAN MODAL
Tujuan Perusahaan mengelola modal untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan serta
memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan secara
aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang
optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan,
profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan
proyeksi peluang investasi yang strategis. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan jumlah
struktur modal, Perusahaan dapat mengeluarkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.
Sesuai dengan POJK 35/POJK/05/2018, Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki ekuitas paling sedikit
100,000,000,000 (Seratus milyar rupiah) selambat lambatnya tanggal 31 Desember 2019. Perseroan sudah
memenuhi ketentuan ini.

9.

LIABILITAS DALAM BENTUK MATA UANG ASING
Perseroan tidak memiliki liabilitas dalam mata uang asing, Perseroan berkeyakinan bahwa apabila
menggunakan liabilitas dalam mata uang asing, besar kemungkinan akan ada biaya atas perubahan nilai
tukar Rupiah terhadap mata uang tersebut yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

10. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING
Perusahaan mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang
fungsionalnya. Jika ada indikator yang tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen
menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan
pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya.
Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan
mata uang penyajian Kelompok Usaha. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar
yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam
mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau
rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.
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Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kurs yang digunakan dihitung berdasarkan rata- rata kurs tukar
transaksi yang terakhir yang diterbitkan oleh Bank Indonesia masing-masing pada tanggal 31 Desember
2018 dan 2017 sebagai berikut:

Dollar Amerika Serikat ($AS)

2018 (Rp)

2017 (Rp)

14.481

13.548

Atas fluktuasi kurs Valuta Asing tersebut, Perseroan mencatatkan laba selisih kurs pada tahun 2018 sebesar
Rp1.631.065.589,11. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL
Tidak ada kejadian yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah pendapatan termasuk
dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan.
12. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN SERTA MITIGASI RISIKO
Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan yaitu risiko kredit, risiko
pasar, risiko likuiditas, risiko operasional. Sektor Perseroan pembiayaan banyak dipengaruhi oleh berbagai
risiko, baik yang bersifat internal maupun eksternal, oleh karena itu Perseroan menerapkan manajemen
risiko untuk menjaga kinerja Perseroan. Kebijakan manajemen risiko disusun untuk mengidentifikasi dan
menganalisis risiko- risiko yang mungkin timbul serta mengelola risiko tersebut agar tingkat risiko sesuai
dengan batasan yang dapat disetujui oleh dewan direksi dan komisaris serta mampu menyesuaikan diri
seiring dengan perkembangan Perseroan.
Risiko kredit
Risiko kredit merupakan salah satu risiko yang utama dihadapi oleh Perusahaan pembiayaan. Risiko kredit
merupakan risiko kerugian yang terjadi pada Perseroan akibat ketidakpastian atau kegagalan debitur
dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan pada saat jatuh tempo. Perseroan
menerapkan manajemen risiko kredit agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit debitur
yang bermasalah. Penerapan manajemen risiko terhadap risiko kredit ini dilakukan Perseroan dengan cara
penuh kehati-hatian dalam memberikan kredit. Proses manajemen risiko kredit meliputi:
•

Melakukan analisa terhadap calon debitur
Perseroan akan melakukan analisa studi kelayakan atas jaminan yang diberikan. Selain itu Perseroan
juga melaksanakan analisa kredit atas calon debitur yang bertujuan untuk mengetahui kondisi
keuangan dan kemampuan/ kapasitas calon debitur untuk melakukan pembayaran. Tahap terakhir
dalam analisa calon debitur adalah melakukan pengecekan atas kredibilitas atau reputasi dari calon
debitur yang berfungsi untuk mengetahui karakter calon debitur.

•

Menetapkan batasan kredit yang dapat diajukan oleh calon debitur
Analisa yang dilakukan sebelumnya akan dirangkum dan diserahkan kepada komite kredit dalam
bentuk proposal untuk dijadikan dasar pertimbangan atas batasan kredit yang diberikan kepada calon
debitur.

•

Pengawasan terhadap debitur
Perseroan melakukan pengendalian intern yang kuat, manajemen penagihan yang baik dan secara
berkala melakukan pemantauan dan analisa terhadap kondisi usaha debitur dan objek pembiayaan
sepanjang kontrak berjalan.
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Risiko pasar
Risiko pasar atau risiko sistematik merupakan risiko yang muncul akibat adanya perubahan kondisi pasar
seperti perubahan tingkat bunga, inflasi, dan situasi politik yang mempengaruhi jalannya bisnis Perseroan.
Risiko pasar pada umumnya tidak dapat dihindari, oleh karena itu Perseroan harus mampu menyesuaikan diri
dengan perubahan yang terjadi. Risiko tingkat bunga merupakan salah satu risiko yang signifkan atas
Perusahaan pembiayaan. Perubahan atas tingkat bunga acuan dapat mempengaruhi nilai pembiayaan yang
diberikan oleh Perseroan sehingga dapat meningkatkan risiko kredit bagi Perseroan.
Pola aktivitas usaha Perseroan saat ini memiliki eksposure minimal terhadap risiko pasar dikarenakan Perseroan
saat ini hanya memiliki beberapa pembiayaan dalam mata uang asing dimana bunga yang dibebankan pada
konsumen merupakan suku bunga tetap. Perseroan telah menerapkan manajemen risiko sebagai berikut:
• Melakukan kajian atas tingkat suku bunga yang diberikan kepada setiap debitur
• Membatasi eksposur dengan melakukan investasi yang memiliki suku bunga tetap, dalam hal ini adalah
deposito berjangka.
Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas dalam Perusahaan pembiayaan dapat muncul akibat adanya kesulitan dalam menyediakan uang
tunai atau aktiva jangka pendek yang dapat dikonversi menjadi kas dengan segera dalam jumlah yang cukup
untuk memenuhi kewajiban Perseroan.
Perseroan mengurangi risiko pendanaan dengan mendiversifikasi sumber dana yang terdapat di Perseroan.
Perseroan mendapatkan sumber dana dari modal sendiri dan penerimaan angsuran pelanggan.
Risiko operasional
Dalam melaksanakan proses bisnis, Perseroan tidak terlepas dari risiko operasional yang muncul sebagai akibat
kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian
eksternal. Pengelolaan risko operasional bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional telah
berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan didukung oleh individu yang profesional dan memiliki
tanggung jawab terhadap pekerjaan utama dan terlindung dari tindakan kecurangan dari oknum yang
merugikan Perseroan.
Untuk meminimalisir hal tersebut Perseroan menerapkan berbagai kebijakan seperti: menerapkan internal
audit untuk menganalisa penyimpangan yang timbul, peningkatan pemahaman terhadap SOP (standard
operating procedure) yang berlaku, pengembangan SDM melalui sertifikasi dan penerapan Business Continuity
Plan.
Risiko Penyaluran Kredit Ke Pihak Ketiga
Perseroan berusaha untuk selalu menjaga penyaluran kredit dengan pelanggan, namun ketika pihak afiliasi
membutuhkan pendanaan, Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyaluran kredit
tersebut. Perseroan memperlakukan pihak afiliasi sama seperti pihak ketiga, sehingga semua transaksi
dilakukan secara wajar, dan tidak mengurangi keuntungan yang didapat Perseroan atas pembiayaan tersebut.
Risiko Teknologi
Kegiatan usaha Perseroan bukan merupakan kegiatan usaha yang menjadikan teknologi sebagai alat utama
untuk menjalankan kegiatan usahanya, namun Perseroan juga selalu memanfaatkan dan menggunakan
teknologi terbaru yang sesuai dengan kebutuhannya demi mempermudah menjalankan kegiatan usahanya.
Risiko Persaingan
Tumbuhnya perekonomian serta teknologi di Indonesia memunculkan pesaing-pesaing yang baru dalam bisnis
pembiayaan, namun Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggannya, serta berussaha menjalin
kerjasama dengan jangka panjang.
Risiko Kepatuhan dan Risiko Hukum
Perseroan memiliki reputasi baik dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu memenuhin aturan aturan
yang diterapkan dalam Peraturan-peratura yang mengatur kegiatan usahanya selain itu Perseroan tidak
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memiliki perkara hukum yang dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha maupun kepada
pelanggannya. Hal tersebut akan terus dijalankan oleh Perseroan.
Risiko Perekonomian
Perekonomian Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan usaha yang
dijalankan Perseroan, untuk meminimalisir risiko tersebut, Perseroan selalu memenuhi kriteria dalam SOP
pembelian kredit kepada pelanggan.
Risiko Sosial dan Keamanan
Perseroan berkeyakinan bahwa kondisi sosial dan keamanan di Indonesia masih stabil, namun apabila terdapat
beberapa hal yang mungkin dapat mempengaruhi kestabilan tersebut maka terdapat kemungkinan Perseroan
akan terkena dampaknya, seperti kegagalan bayar dari pelanggan. Untuk itu Perseroan terlebih dahulu
melakukan analisa terhadap pelanggannya sebelum memberikan pembiayaan.
Risiko Perubahan Peraturan yang Berlaku
Perseroan meyakini apabila terdapat perubahan pada peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya,
maka Peraturan tersebut merupakan hal yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan tanpa merugikan.
Dikarenakan apabila terdapat peraturan yang terbaru, maka peraturan tersebut telah dievaluasi oleh instansi
terkait. Oleh karena itu, Perseroan akan mengikuti dan menerapkan Peraturan tersebut.
Risiko Investasi di Saham Perseroan
Perseroan berusaha menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan berusaha untuk menciptakan
keuntungan bagi keuangan Perseroan, dengan cara tersebut diharapkan investor yang membeli saham
Perseroan akan memiliki keyakinan dan mendapatkan Dividen / pengembalian yang positif dari pembelian
saham tersebut.
Mitigasi dan upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengatasi risiko mengakibatkan besarnya saldo defisit
terus menurun secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan tingkat laba yang terus
meningkat. Hasil pencapaian di tahun 2017 adalah turunnya tingkat defisit sebesar Rp7,9 miliar dan defisit
kembali berkurang sebesar Rp2,8 miliar di tahun 2018. Upaya yang terus di lakukan oleh pihak management
adalah meningkatkan tingkat profitabilitas dari Perseroan agar supaya defisit terus berkurang dan habis.

16

IV.

FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga
tidak terlepas dari beberapa risiko. Calon Investor harus terlebih dahulu secara cermat dan hati-hati
mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini, sebelum memutuskan untuk
berinvestasi pada saham Perseroan. 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. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan Investor
dapat mengalami kerugian atas investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi penyataan perkiraan ke
depan (“forward looking statement”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko atau
ketidakpastian.
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan
kegiatan usaha telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan
Perseroan.
A. RISIKO UTAMA
Adapun risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah
sebagai berikut:
Risiko Kredit
Perseroan yang bergerak di bidang pembiayaan, Perseroan menghadapi risiko kredit, yaitu risiko
ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pembiayaan, baik pokok maupun bunga yang
diberikan. Risiko ini timbul jika kelayakan debitur dan manajemen piutang dikelola kurang hati-hati sehingga
menyebabkan tersendatnya pembayaran angsuran yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kinerja
Perseroan.
B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL
Adapun risiko-risiko usaha yang bersifat material yang langsung maupun tidak langsung dapat
mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:
1.

Risiko Likuiditas / Pendanaan
Risiko likuiditas timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan.
Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki
dengan jangka waktu pembiayaan. Ketidaksesuaian pendanaan ini berpotensi menurunkan margin
pendapatan Perseroan.

2.

Risiko Tingkat Bunga
Risiko tingkat bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa yang akan datang atas
instrumen keuangan akan berfluktuasi karena adanya perubahan suku bunga pasar. Sebagian besar
bisnis Perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Hal ini menyebabkan pembiayaan yang
disalurkan menggunakan bunga tetap dalam jangka waktu pendek hingga menengah. Jika sumber dana
yang didapatkan memiliki tingkat suku bunga yang berfluktuasi, maka dapat mengakibatkan
ketidaksesuaian pendanaan yang akan mempengaruhi persaingan dan kinerja Perseroan.

3.

Risiko Operasional
Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan
prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan perusahaan pembiayaan.
Risiko ini dapat mempengaruhi kinerja operasi dan proses transaksi sehingga mengganggu kelancaran
operasional dan kualitas pelayanan yang mengakibatkan menurunnya kinerja dan daya saing perseoran.
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4.

Risiko Penyaluran Kredit ke Pihak Afiliasi
Perseroan memiliki penyaluran pembiayaan kepada pihak afiliasi, Atas penyaluran kredit yang dilakukan
oleh Perseroan kepada pihak afiliasi, Perseroan memiliki risiko ke-objektifan atas penerapan kebijakan
dan persyaratan kredit terhadap pihak afiliasi dibandingkan dengan pihak ketiga.

5.

Risiko Teknologi
Risiko teknologi ini muncul sehubungan dengan semakin ketatnya persaingan usaha antar perusahaan
pembiayaan. Jika Perseroan tidak mampu untuk meningkatkan sarana dan prasarana teknologi akan
dapat mengakibatkan risiko terjadinya opportunity loss atas pangsa pasar yang ada.

6.

Risiko Persaingan
Sektor pembiayaan konsumen, khususnya untuk kendaraan bermotor, saat ini sedang berkembang
pesat seiring dengan tumbuhnya tingkat perekonomian Indonesia. Dengan pangsa pasar yang besar,
banyak perusahaan pembiayaan yang kemudian mengalihkan fokusnya kepada pembiayaan kendaraan
bermotor. Beralihnya fokus bisnis beberapa perusahaan pembiayaan dengan menitikberatkan pada
sektor pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor serta diijinkannya bank-bank untuk langsung
memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan akan menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat
di sektor usaha pembiayaan ini. Semakin ketatnya persaingan akan menurunkan pendapatan
Perseroan.

7.

Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena Perseroan tidak mematuhi atau tidak
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku yang akan berdampak
kepada kegiatan usaha Perseroan.

8.

Risiko Hukum
Risiko hukum merupakan risiko yang diakibatkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan sarana
pendukungnya ataupun kelemahan pengikatan hukum serta dokumen-dokumennya yang akan
berdampak kepada kelangsungan usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM
Adapun risiko-risiko umum yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:
1.

Risiko Perekonomian
Risiko perekonomian adalah risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian
nasional secara umum yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja
Perseroan yaitu :
• Tingkat Suku Bunga, dalam kondisi tingkat suku bunga yang tinggi akan dapat menurunkan kinerja
usaha Perseroan karena tingkat suku bunga yang tinggi akan berdampak pada peningkatan beban
operasi khususnya biaya dana dan sekaligus juga dapat mengakibatkan tidak bersaingnya produk
Perseroan yang akan menurunkan nilai pembiayaan.
• Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, adanya perubahan kondisi perekonomian nasional yang
tidak kondusif dan melemahnya sektor riil akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat
dan permintaan pembiayaan.
•
Tingkat Inflasi, faktor ini sangat berpengaruh terhadap naik turunnya tingkat suku bunga atau
biaya dana serta daya beli dan kemampuan debitur untuk mengangsur.

2.

Risiko Sosial dan Keamanan
Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan merupakan bagian dari industri keuangan nasional yang
dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan kondisi sosial keamanan. Dengan demikian,
apabila terjadi ketidakstabilan keamanan yang berdampak pada kondisi perekonomian secara umum
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dapat berpengaruh kepada kinerja usaha Perseroan khususnya penurunan kualitas piutang akibat
terganggunya pembayaran angsuran.
3.

Risiko Perubahan Peraturan yang Berlaku
Kegiatan bisnis dan operasi Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan, pembaharuan dan
penghapusan Undang-undang dan Kebijakan Pemerintah yang berlaku ataupun peraturan yang terkait
dengan kegiatan industri pembiayaan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI DI SAHAM PERSEROAN
Adapun risiko yang berkaitan dengan investasi di saham Perseroan adalah sebagai berikut:
1.

Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan ketiadaan
pasar untuk saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas.
Dengan tercatatnya saham Perseroan di Bursa Efek, tidak ada kepastian bahwa pasar untuk saham
Perseroan dapat likuid, hal ini tergantung pada kondisi Pasar modal Indonesia dan global selain dari
kinerja keuangan Perseroan.
Tidak ada kepastian bahwa seorang pemegang saham akan dapat melakukan penjualan atas saham
Perseroan pada harga atau pada waktu seperti yang dapat dilakukan pemegang saham di pasar modal
yang lebih likuid.

2.

Fluktuasi harga saham Perseroan
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat menjadi sangat berfluktuasi tergantung pada
berbagai faktor, termasuk:
• perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan
dengan perkiraan para pemodal atau para analis;
• perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
• perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia;
• perubahan pada harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama Asia) di
pasar yang berkembang;
• fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum.

3.

Risiko Perseroan tidak dapat membagikan dividen
Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen tergantung pada kinerja keuangan Perseroan,
dimana tergantung pada operasional, pertumbuhan; kompetisi, kebijakan/peraturan yang ada maupun
yang akan ada dan kondisi perekonomian dan industri properti pada umumnya. Sehingga apabila dalam
menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak dapat menanggulangi hal hal tersebut diatas maka
akan mempengaruhi hasil kinerja operasionalnya yang mempengaruhi pada laporan keuangan
Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan selalu dapat membayar dividend
atau Direksi Perseroan akan memberikan rekomendasi atau Pemegang Saham Perseroan akan
menyetujui pembayaran Dividen. Selain itu, pinjaman pendanaan Perseroan di masa depan (bila ada)
mungkin dapat mengandung pembatasan pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen.

Risiko-risiko diatas telah disusun berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan
yang dimulai dari risiko utama Perseroan dan Manajemen Perseroan telah mengungkapkan semua risiko
material.
MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI. FAKTOR RISIKO USAHA
DAN UMUM UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO
TERSEBUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
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V.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha
Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang ditandatangani oleh Frans Jimmi
Parlindungan Sijabat, CPA., dengan opini tanpa modifikasian dalam laporan keuangan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017, dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2019.
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VI.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN
PROSPEK USAHA

A.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1.

PENDIRIAN PERSEROAN
Perseroan didirikan pada tahun 1982 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: No.287 tanggal 21 September 1982,
yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan
Pendirian Perseroan Terbatas dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen
Kehakiman nomor C2-1252HT01.01TH83 tertanggal 10 Februari 1983 dan telah terdaftar dalam buku register
kepaniteraan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 787/1983 tertanggal 15 Februari 1983, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 17 tanggal 1 Maret 1983, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia nomor 283 Tahun 1983, dengan nama PT Jaya Fajar Leasing Pratama.
Pada tahun 1983, Perseroan mengganti nama menjadi PT Jaya Fuji Leasing Pratama berdasarkan akta No. 202
tanggal 28 April 1983 dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. yang telah mendapatkan
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundangundangan Departemen Kehakiman nomor C2-4744HT01.04TH83 tertanggal 27 Juni 1983 dan telah terdaftar
dalam buku register kepaniteraan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 3086/1983 tertanggal 7 Juli
1983, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 104 tanggal 30 Desember 1983,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1106 Tahun 1983.
Berdasarkan akta No. 1 tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di
Jakarta, Perseroan merubah namanya menjadi PT Fuji Finance Indonesia yang telah menerima Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU0016042.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang
diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0102809.AH.01.11.Tahun
2018 tanggal 7 Agustus 2018.
Akta pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan akta sebagai berikut:
a) Diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana Perseroan berdasarkan akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham No. 31 tanggal 24 Januari 2019 (“Akta Tbk”) yang dibuat dihadapan
Andalia Farida S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-004394.AH.01.02.Tahun 2019
dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0014104.AH.01.11 Tahun 2019 Tanggal 28 Januari
2019, dalam akta tersebut menyetujui antara lain:
i) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan
di wilayah Republik Indonesia atau Initial Public Offering yang akan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
ii) Dalam rangka Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana:
a. Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka,
dan karenanya menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk;
b. Menyetujui bahwa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik dalam Penawaran Umum
Perdana adalah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham atau sebanyakbanyaknya 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor
Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (“saham baru” atau “saham yang ditawarkan”);
c. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan harga penawaran per
Saham Yang Ditawarkan (selanjutnya disebut "Harga Penawaran");
d. Melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan (baik Saham Yang Ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana maupun saham-saham yang telah dimiliki oleh Pemegang Saham
Perseroan) di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “BEI”) (selanjutnya disebut "Pencatatan
Saham");
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e. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga
mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan sekaligus untuk
menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya
disebut "OJK") nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
f. Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagaimana
terlampir dalam Lampiran dari Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Keputusan Para Pemegang Saham") yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Para Pemegang
Saham dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran
Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik
serta Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan OJK
nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan
OJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik,
beserta dengan perubahan-perubahannya.
iii) Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya Penawaran Umum Perdana
dan Pencatatan Saham, termasuk tidak terbatas kepada:
a. Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Keterbukaan Informasi, Perbaikan
dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau
Offering Circular, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka
Penawaran Umum Perdana dan Pencatatan Saham;
b. Mengumumkan dalam surat kabar, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas
Keterbukaan Informasi dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam
rangka Penawaran Umum Perdana maupun Pencatatan Saham;
c. Menunjuk (para) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan (para) Penjamin Emisi Efek untuk keperluan
Penawaran Umum Perdana serta Biro Administrasi Efek Perseroan, dan sehubungan dengan hal
tersebut membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham beserta amandemen-amandemen dan addendum-addendum dari
perjanjian-perjanjian tersebut; Menunjuk (para) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan (para)
Penjamin Emisi Efek untuk keperluan Penawaran Umum Perdana serta Biro Administrasi Efek
Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut membuat dan menandatangani Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham beserta amandemenamandemen dan addendum-addendum dari perjanjian-perjanjian tersebut;
d. Membuat dan menandatangani serta menyampaikan (i) Permohonan pendaftaran saham-saham
Perseroan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat
Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta (ii) Permohonan pencatatan sahamsaham Perseroan di BEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham dan Perjanjian Pencatatan
Saham dengan BEI;
e. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan dokumendokumen pendukung lainnya kepada OJK beserta dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK
dan BEI;
f. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang, termasuk
tetapi tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, laporan, permohonan, pemberitahuan dan
dokumen-dokumen lainnya kepada instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan/atau
g. Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana maupun Pencatatan Saham termasuk namun tidak
terbatas kepada penunjukan para profesi penunjang pasar modal dan konsultan yang diperlukan
dan/atau dipersyaratkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun Pencatatan Saham.
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iv) a. Menyetujui pengangkatan Nona ANASTASIA CHRISTINAWATI J.S. sebagai Komisaris Independen
dan Nona DIAN ARIYANTI WIJAYA sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru terhitung
sejak tanggal efektif Keputusan Para Pemegang Saham masing-masing untuk masa jabatan selama
4 (empat) tahun.
b. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan yaitu dari semula Presiden Direktur menjadi Direktur
Utama dan Presiden Komisaris menjadi Komisaris Utama, sehingga demikian mengubah setiap
perkataan “Presiden Direktur” menjadi “Direktur Utama” dan perkataan “Presiden Komisaris”
menjadi “Komisaris Utama” di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
b) Anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan terakhir berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham No. 12 tanggal 15 Februari 2019 (“Akta 12/2019”) yang dibuat dihadapan Andalia Farida
S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008682.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah
didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0027168.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 18 Februari 2019.
dalam akta tersebut menyetujui antara lain:
i) Menyetujui dan menegaskan serta menyatakan kembali keputusan para pemegang saham Perseroan
yang dimuat dalam Notulen RUPSLB tanggal tiga puluh Juli dua ribu delapan belas (30-07-2018),
sebagai berikut:
a. Menyetujui pengalihan saham masing-masing milik PT Pembangunan Jaya sebanyak 8.847 (delapan
ribu delapan ratus empat puluh tujuh) saham dalam Perseroan dan milik Tuan Insinyur Soekrisman
sebanyak 2 (dua) saham dalam Perseroan kepada PT Indovest Central telah efektif. Sehingga
dengan telah efektifnya pengalihan saham-saham tersebut maka susunan pemegang saham
Perseroan menjadi sebagai berikut:
• Indovalue Capital Asset Management Ltd. sebanyak 43.651 (empat puluh tiga ribu enam ratus
lima puluh satu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp43.651.000.000,- (empat puluh
tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta Rupiah)
• PT INDOVEST CENTRAL sebanyak 8.849 (delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan)
saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp8.849.000.000,- (delapan miliar delapan ratus
empat puluh sembilan juta Rupiah)
ii) Menyetujui dan menegaskan serta menyatakan kembali keputusan para pemegang saham Perseroan
yang dimuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 6 Agustus 2018 antara lain sebagai berikut:
a. Menyetujui pengalihan/penjualan sejumlah 8.849 (delapan ribu delapan ratus empat puluh
sembilan) saham dari PT Indovest Central kepada Indovalue Capital Asset Management Ltd.
sehingga setelah dilakukan pengalihan/jual beli saham tersebut maka susunan pemegang saham
Perseroan menjadi sebagai berikut:
• Indovalue Capital Asset Management Ltd., sebagai pemilik dari/pemegang hak atas 52.500 (lima
puluh dua ribu lima ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp52.500.000.000,- (lima
puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).
b. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua
miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah).
c. Menyutujui peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan dari sebesar Rp52.500.000.000,
(lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar
Rupiah).
d. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi
sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) tiap-tiap saham.
e. Menyetujui Indovalue Capital Asset Management Ltd. mengambil bagian sejumlah 275.000.000
(dua ratus tujuh puluh lima juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
f. Menyetujui PT Charnic Capital Tbk mengambil bagian sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham
atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
Sehubungan dengan hal tersebut, Anggaran Dasar serta susunan pemegang saham Perseroan menjadi
sebagai berikut:
a. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas
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4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah).
b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima
persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil
bagian saham dari rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh oleh para
pemegang saham Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
a. Indovalue Capital Asset Management Ltd. Sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar saham
atau dengan nilai nominal sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah);
b. PT Charnic Capital Tbk sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau dengan nilai nominal
sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);
Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
iii) Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar
Rupiah), terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas
5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100, (seratus Rupiah).
Sehubungan dengan hal tersebut, menyetujui Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas
5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah).
b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 20% (dua puluh persen)
atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) Perseroan dapat melakukan peningkatan modal dasar
yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi kurang dari 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 10 Anggaran
Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 31 tanggal 24 Januari 2019 dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peningkatan modal dasar Perseroan mengakibatkan modal disetor dan ditempatkan menjadi kurang
dari 25,00% dari modal dasar, peningkatan tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan
angka 7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-179/BL/2008 Tahun 2008 tanggal 14
Mei 2008 Peraturan Nomor IX.J.1: Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan IX.J.1”) Perseroan wajib
memenuhi angka 7 Peraturan IX.J.1. paling lambar tanggal 18 Oktober 2019. Peningkatan modal dasar
dilakukan sebagai antisipasi dan harapan agar Perseroan bisa terus dikembangkan serta adanya
rencana penambahan modal disetor seiring dengan perkembangan usaha Perseroan.
iv) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan para pemegang saham sebagaimana
termaktub dalam Keputusan Pemegang Saham ke dalam akta notaris, membuat atau meminta
dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan
pihak/pejabat yang berwenang, termasuk kepada Notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan atau
memberitahukan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mengumumkan dalam
Tambahan Berita Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan
bahwa susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
a. Indovalue Capital Asset Management, Ltd. Sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham atau
dengan nilai nominal sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah);
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b. PT Charnic Capital Tbk sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau dengan nilai nominal
sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah); sehingga seluruhnya berjumlah
1.000.000.000 (satu miliar) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
Kegiatan Usaha Perseroan
Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Tbk, maksud dan tujuan
dari Perseroan ialah bergerak dalam bidang aktivitas keuangan.
a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
utama sebagai berikut:
(i). Pembiayaan investasi, yang wajib dilakukan dengan cara:
- Sewa Pembiayaan (Finance Lease);
- Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback);
- Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring with Recourse);
- Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring without Recourse);
- Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
- Pembiayaan Proyek;
- Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
(ii). Pembiayaan modal kerja, yang wajib dilakukan dengan cara:
- Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback);
- Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring with Recourse);
- Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang(Factoring without Recourse);
- Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK;
(iii). Pembiayaan multiguna yang wajib dilakukan dengan cara:
- Sewa Pembiayaan (Finance Lease);
- Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
- Fasilitas Dana; dan /atau
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
(iv). Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
b. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat menyelenggarakan kegiatan
usaha penunjang dalam bidang sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa,
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.
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2.

STRUKTUR MODAL SAHAM PADA WAKTU PROSPEKTUS DITERBITKAN
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan
berdasarkan Akta 12/2019 Perseroan adalah sebagai berikut:
No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.
Indovalue Capital Asset Management
2.
PT Charnic Capital Tbk
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

3.

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
5.000.000.000
500.000.000.000
800.000.000
200.000.000
1.000.000.000
4.000.000.000

80.000.000.000
20.000.000.000
100.000.000.000
400.000.000.000

(%)

80,00
20,00
100,00

PERUBAHAN DALAM SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN DARI
PENDIRIAN DAN SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR
Pendirian
Perseroan dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 287 tanggal
21 September 1982, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 021252HT01.01TH83 Tahun 1983 tanggal 10 Februari 1983 dan telah didaftarkan dalam buku register yang
berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 787/1983.
Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

:
:

Rp. 1.000.000.000,Rp. 1.000.000.000,-

Seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan telah disetorkan secara tunai oleh masing- masing
pemegang saham.
Susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan berdasarkan akta pendirian adalah sebagai berikut:

No.

Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham
Jumlah Nilai Nominal
Persentase
Jumlah Saham
(Rp)
(%)
1.000
1.000.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Pembangunan Jaya
1.
Insinyur Pra Ciputra
2.
Insinyur Soekrisman
3.
Insinyur Hiskak Secakusuma
4.
Eric Fitzgerald Hermanus Samola S.H.
5.
Soekardjo Hardjo Soewirjo S.H.
6.
Insinyur Hanafi
7.
Insinyur Arifin Pontas
8.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

320
40
30
30
20
20
20
20
500
500
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320.000.000
40.000.000
30.000.000
30.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
500.000.000
500.000.000

64,00
8,00
6,00
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
100,00

Tahun 2017
I. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 14 Juni 2017 (“4/2017”), yang dibuat di
hadapan Tantomo Endropranoto S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan No.AHU0013171.A.01.02 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor
AHU-0078385.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017, para pemegang saham Perseroan antara lain
telah menyetujui untuk:
Peningkatan modal baik modal dasar maupun modal disetor dari semula:
Modal dasar dan modal disetor Rp44.500.000.000,- (empat puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah)
ditingkatkan menjadi Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar limar ratus juta Rupiah). Dari
peningkatan modal tersebut akan diambil bagian disetor oleh para pemegang saham:
• Indovalue Capital Asset Management Ltd. Sebanyak Rp6.651.000.000,- (enam miliar enam ratus lima
puluh satu juta Rupiah)
• Perseroan Terbatas PT Pembangunan Jaya, sebanyak Rp1.348.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat
puluh delapan juta Rupiah)
• Tuan Insinyur Soekrisman, sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal disetor tersebut, maka struktur permodalan
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Modal Dasar

:

Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah)
terbagi atas 52.500 (lima puluh dua ribu lima ratus) saham, masingmasing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta
Rupiah).

Modal Ditempatkan
dan Modal Disetor

:

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100%
(seratus persen) atau sejumlah 52.500 (lima puluh dua ribu lima
ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah),
oleh pemegang saham yang telah mengambi bagian saham dan
rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No.4/2017 adalah
sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
52.500
52.500.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Indovalue Capital Asset Management Ltd.
1.
PT Pembangunan Jaya
2.
Ir. Soekrisman
3.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

43.651
8.847
2
52.500
-

43.651.000.000
8.847.000.000
2.000.000
52.500.000.000
-

(%)

83,14
16,85
0,01
100,00

Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 8 Juni 2018, atas tiap-tiap
saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau
sejumlah Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) oleh para pendiri/pemegang
saham.
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Tahun 2018
I.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Juli 2018, yang menyetujui:
-

Menyetujui pengalihan saham masing-masing milik PT Pembangunan Jaya sebanyak 8.847 (delapan
ribu delapan ratus empat puluh tujuh) saham kepada PT Indovest Central berdasarkan Akta Jual Beli
Saham (dengan syarat tangguh) nomor 9 tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Aryanti
Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan Tn. Ir. Soekrisman
sebanyak 2 (dua) saham dalam Perseroan kepada PT Indovest Central berdasarkan Akta Jual Beli
Saham (dengan syarat tangguh) nomor 10 tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Aryanti
Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.

Dengan adanya pengalihan saham, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
Modal Dasar

:

Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah)
terbagi atas 52.500 (lima puluh dua ribu lima ratus) saham, masingmasing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta
Rupiah).

Modal Ditempatkan
dan Modal Disetor

:

Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah)
terbagi atas 52.500 (lima puluh dua ribu lima ratus) saham, masingmasing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta
Rupiah).

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut:
No.

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
52.500
52.500.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Indovalue Capital Asset Management Ltd.
1.
PT Indovest Central
2.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

43.651
8.849
52.500
-

43.651.000.000
8.849.000.000
52.500.000.000
-

(%)

83,14
16,86
100,00

Bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Sasham Luar Biasa tangal 30 Juli 2018 ini telah dinyatakan
dan ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 tanggal 6 Agustus 2018
dan Akta Pernyataab Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 15 Februari 2019 yang telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0027168.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, serta
telah dicatat dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) berdasarkan
Surat OJK No. S-5901/NB.111/2018 tanggal 3 Desember 2018. Dengan demikian transaksi jual beli
saham berdasarkan AJB No.9 Tahun 2017 dan AJB No.10 Tahun 2017 telah efektif.
II.

Berdasarkan akta No.1 tanggal 6 Agustus 2018 oleh Andalia Farida, SH.MH., Notaris di Jakarta, yang
dibuat di hadapan Andalia Farida, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia nomor AHU-0016042.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
nomor AHU-AH.01.03-0230041 tanggal 7 Agustus 2018, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
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-

-

Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0230042 tanggal 7
Agustus 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0102809.AH.01.11.Tahun 2018
tanggal 7 Agustus 2018 dan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 31 Januari 2019 dari Notaris
Andalia Farida, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta bahwa pengumuman atas akta di
atas dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses, yang menyetujui:
Pengalihan atau penjualan saham sejumlah 8.849 (delapan ribu delapan ratus empat puluh
sembilan) lembar saham dari PT Indovest Central kepada Indovalue Capital Management Ltd
berdasarkan Akta Jual Beli nomor 2 tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Andalia Farida,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta;
Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100,(seratus Rupiah);
Menyetujui Indovalue Capital Asset Management Ltd. mengambil bagian sejumlah 275.000.000 (dua
ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham;dan
Menyetujui PT Charnic Capital, Tbk. mengambil bagian sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) lembar
saham.

Struktur Permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal Dasar

: Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas
4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham
bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan dan disetor : Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas
1.000.000.000 (satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai
nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No.1/2018 adalah
sebagai berikut:

No.

Nilai Nominal Rp100,- per Saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp) (%)
4.000.000.000
400.000.000.000

Nama Pemegang Saham

Modal Dasar
Modal ditempatkan dan disetor
1.
Indovalue Capital Asset Management, Ltd
2.
PT Charnic Capital Tbk
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

800.000.000
200.000.000
1.000.000.000
3.000.000.000

80.000.000.000
20.000.000.000
100.000.000.000
300.000.000.000

80,00
20,00
100,00

Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 Juli 2018, atas tiap-tiap
saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau
sejumlah Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) oleh para pendiri/pemegang saham.
III.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 15 Februari 2019
(“Akta 12/2019”) yang dibuat dihadapan Andalia Farida S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang sudah
mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-0008682.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar
Perseroan No. AHU-0027168.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 18 Februari 2019, yang menyetujui:
Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah),
terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,(seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas
5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100, (seratus Rupiah).
Sehubungan dengan hal tersebut, menyetujui Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
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a.
b.

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas
5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah).
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 20% (dua puluh persen)
atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) Perseroan dapat melakukan peningkatan modal
dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi kurang dari 25%
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 10
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 31 tanggal 24 Januari
2019 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan modal dasar tersebut
sebagai antisipasi dan harapan agar Perseroan bisa terus dikembangkan serta adanya rencana
penambahan modal disetor seiring dengan perkembangan usaha Perseroan.

Struktur Permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal Dasar

: Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas
5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai
nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan dan disetor :

Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas
1.000.000.000 (satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai
nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No.12/2019 adalah
sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp100,- per Saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp) (%)
5.000.000.000
500.000.000.000

Nama Pemegang Saham

Modal Dasar
Modal ditempatkan dan disetor
1.
Indovalue Capital Asset Management, Ltd
2.
PT Charnic Capital Tbk
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

800.000.000
200.000.000
1.000.000.000
4.000.000.000

80.000.000.000
20.000.000.000
100.000.000.000
400.000.000.000

80,00
20,00
100,00

Selanjutnya, hingga Prospektus ini diterbitkan tidak ada perubahan struktur kepemilikan saham Perseroan
maupun perubahan struktur permodalan Perseroan.
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5. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN
Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dan sertifikat dalam menjalankan
kegiatan usahanya, seperti diungkapkan dibawah ini :
Izin-izin
No.
1.
2.

3.

Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit
Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor:
KEP – 1063/NB.11/2018 tanggal 5
Desember
Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Nomor: 667/27.1BU.1/31.74.07.1006/071.562/e/2018 tanggal 28 Agustus
2018
Nomor Pokok Wajib Pajak:
01.361.287.7.021.000

4.

Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S1293KT/WPJ.30/KP.0103/2018

5.

Nomor Induk Berusaha (”NIB”) dengan
nomor 9120002280315 tanggal 01
Februari 2019 atas nama Perseroan

Masa Berlaku

Instansi yang menerbitkan

-

Otoritas Jasa Keuangan

28 Agustus 2023

Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kelurahan Senayan
Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru
Satu
Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru
Satu
Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
OSS

-

Sertifikat
Perseroan telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berdasarkan
surat APPI nomor 1710/APPI/MEMBERSHIP/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang mana APPI memberikan
sertifikat kepada Fuji Finance Indonesia sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dengan
nomor 1014/JKT/83 untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
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dibuat di hadapan Sugito Tedjamulia, S.H., Notaris di Jakarta, NICK mengalami beberapa perubahan
anggaran dasar yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler
Direksi Perseroan Terbatas NICK nomor 01 tanggal 08 Februari 2019, dibuat di hadapan RAHAYU
NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang sudah mendapat Penerimaan Perubahan
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHUAH.01.03-0084078 tanggal 12 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang
diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU0022916.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 Februari 2019, sehingga struktur permodalan NICK adalah
sebagai berikut:
Modal Dasar

:

Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi
atas 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham, masing
masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan dan
Modal Disetor

:

Rp65.115.000.000,- (enam puluh lima miliar seratus lima belas juta
Rupiah) yang terdiri dari Rp651.150.000,- (enam ratus lima puluh
satu juta seratus lima puluh ribu) saham,masing-masing saham
bernilai nominal Rp100,- (seratusRupiah).

No.

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
1.800.000.000
180.000.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Indovest Central
1.
PT Prosperindo Utama
2.
Masyarakat
3.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

440.001.000
11.149.000
200.000.000
651.150.000
1.148.850.000

44.000.100.000
1.114.900.000
20.000.000.000
65.115.000.000
114.885.000.000

(%)

67,57
1.71
30,72
100,00

d. Susunan Pengurus Dan Pengawasan NICK
Sesuai dengan Akta No.5/2018 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi NICK sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

: Freddy Santoso
: Anita Marta
: Fandy Wijaya

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen

: Anton Santoso
: Nicholas Santoso
: Aris Setyadi
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B.

PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Berdasarkan Akta No 31/2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
: Anton Santoso
Komisaris
: Ir. Freddy Santoso
Komisaris Independen
: Anastasia Christinawati Jaya Saputra
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen

: Anita Marta
: Hartono Santoso
: Dian Ariyanti Wijaya

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK
No.33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau
Perusahaan Publik. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi
persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat dengan pernyataan sebagai berikut:
a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
b. Cakap melaksanakan perbuatan hukum.
c. Dalam 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
a) Pernah tidak menyelanggarakan RUPS Tahunan;
b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah
tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertangggungjawaban sebagai anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari
Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau
laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan
Publik.
Berdasarkan Pasal 14Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun,
sedangkan berdasarkan Pasal 17 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris diangkat untuk jangka
waktu 4 (empat) tahun. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK
No.33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau
Perusahaan Publik.
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Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan :
Dewan Komisaris
Anton Santoso – Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun. Memperoleh gelar
Bachelor of Science in Electrical Engineering tahun 1991 dari
University of Lowell, Massachusetts, USA, memperoleh gelar
Master of Science in Finance tahun 1992 dari Boston College,
Boston, Massachusetts, USA. Tugas tanggung jawab sebagai
Direktur Utama adalah melakukan koordinasi kegiatan direksi
dalam pengurusan Perseroan.
Riwayat pekerjaan :
• Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007,
menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Okansa
Capital.
• Sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang menjabat
sebagai Direktur Utama pada PT Charnic Capital Tbk.
• Sejak tahun 2017 sampai sekarang menjabat sebagai
Komisaris Utama Perseroan.
• Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018,
menjabat sebagai Direktur Utama PT Protech Mitra
Perkasa Tbk.
• Sejak 2018 sampai dengan sekarang, menjabat sebagai
Komisaris Utama PT Protech Mitra Perkasa Tbk
Freddy Santoso – Komisaris
Warga Negara Indonesia, usia 72 tahun. Memperoleh gelar
Insinyur Elektro pada tahun 1974 dari Universitas Trisakti.
Riwayat pekerjaan :
• Sejak tahun 1978 sampai sekarang, menjabat sebagai
Direktur Utama pada PT Colcorindo Raya.
• Sejak tahun 2017 sampai sekarang, menjabat sebagai
Komisaris Utama pada PT Protech Mitra Perkasa Tbk.
• Sejak tahun 2017 sampai sekarang, menjabat sebagai
Komisaris Perseroan.
• Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, menjabat
sebagai Komisaris Utama PT Charnic Capital Tbk.
Anastasia Christinawati Jaya Saputra – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, usia 27 tahun. Lulus dari Universitas
Kristen Maranatha Jurusan Accounting pada tahun 2015.
Riwayat pekerjaan:
• Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014
menjabat sebagai Store Manager pada Common
Grounds Coffe Roaster.
• Sejak tahun 2015 sampai sekarang, menjabat sebagai
Direktur pada Berkat Jaya Mesin.
• Sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, menjabat
sebagai Komisaris Independen pada Perseroan
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Direksi
i

Anita Marta – Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, usia 52 tahun. Memperoleh gelar
Bachelor of Science in Finance tahun 1989 dari Boston
University, Boston, Massachusetts, USA, memperoleh gelar
Master of Business Administration Concentration; Finance
pada tahun 1990 dari University of San Francisco, San
Fransisco, CA., USA dan Memperoleh gelar Master of Science
in Finance tahun 1993 dari Boston College, Boston,
Massachusetts, USA.
Riwayat pekerjaan :
• Sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1993,
menjabat sebagai Portofolio Accounting pada State
Street Bank, Boston, USA, Mutual Fund International.
• Sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1995,
menjabat sebagai Assistent Manager pada Citibank N.
A., Jakarta. Securities Services.
• Sejak tahun 2016 sampai dengan sakarang, menjabat
sebagai Komisaris pada PT Protech Mitra Perkasa Tbk.
• Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang menjabat
sebagai Komisaris PT Charnic Capital Tbk.
• Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang menjabat
sebagai Direktur Utama Perseroan.
Hartono Santoso – Direktur
Warga Negara Indonesia, usia 69 tahun. Lulus dari Universitas
Indonesia jurusan Ekonomi Umum/Moneter pada tahun 1976.
Riwayat Pekerjaan:
• Sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1990
menjabat sebagai Manager Corporate pada Bank
Pasific.
• Sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1999
menjabat sebagai Direktur Utama pada Bank
Swansarindo.
• Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2009
menjabat sebagai Direktur pada Sarindo Group.4
• Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018
menjabat sebagai Komisaris pada PT Batara Indah.
• Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang menjabat
sebagai Direktur pada PT Fuji Finance Indonesia.
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Dian Ariyanti Wijaya – Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, usia 30 tahun. Lulus dari Universitas
Katolik Parahyangan Jurusan Accounting pada tahun 2007.
Riwayat pekerjaan:
• Sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, menjabat
sebagai Managing Director pada Sunda Motor.
• Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang , menjabat
sebagai General Manager pada PT Anugerah Badan
Pertiwi.
• Sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, menjabat
sebagai Direktur Independen pada PT Fuji Finance
Indonesia.

Sifat Hubungan Kekeluargaan Diantara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham
Perseroan.
Nama
1.
2.
3.
4.

C.

N
o

Anton Santoso
Freddy Santoso
Anita Marta
Hartono Santoso

Jabatan

Sifat Hubungan Kekeluargaan

Komisaris Utama
Komisaris
Direktur Utama
Direktur

Merupakan suami dari Anita Marta
Merupakan Ayah kandung dari Anton Santoso
Merupakan istri dari Anton Santoso
Merupakan Adik dari Freddy Santoso

STRUKTUR ORGANISASI
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D.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE (“GCG”))
Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang
saham, Perseroan senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.
Perseroan berkomitmen untuk memperhatikan etika bisnis yang transparan sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan
serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen. Di samping itu, Perseroan juga telah
membentuk Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan GCG di lingkunganPerseroan memiliki tujuan sebagai berikut:
• Memberi kepastian penuh kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya bahwa Perseroan dikelola
secara profesional dan terukur dengan prinsip-prinsip GCG.
• Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sejahtera, dan kondusif dalam rangka memberikan value
kepada stakeholder.
• Mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan target Perseroan.
• Mengurangi konflik kepentingan.
• Meningkatkan citra Perseroan (corporate image).
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris sesuai dengan POJK. No 33 Tahun 2017, sejak pengangkatan Dewan Komisaris sesuai
dengan Akta Tbk Perseroan, Dewan Komisaris telah melakukan:
1. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya.
• Prosedur Penetapan dan Besarnya Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi akan membuat prosedur penetapan dan besarnya remunerasi
Komisaris yang direkomendasikan ke Dewan Komisaris untuk disampaikan ke Rapat Umum Pemegang
Saham, dengan memperhatikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/
atau Direksi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
• Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris
Sejak pengangkatan, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali sehubungan dengan
pengawasan kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Saham Perseroan.Seluruh anggota
Dewan Komisaris hadir dalam rapat tersebut.
Direksi
Direksi sesuai dengan POJK. No 33 Tahun 2017, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta Tbk
Perseroan, tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:
1. Menjalankan dan bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan
2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggungjawab.
4. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat
membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.
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- Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Direksi

Sejak pengangkatan, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali sehubungan dengan
kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Saham Perseroan.Seluruh
anggota Direksi hadir dalam rapat tersebut.

Sekretaris Perusahaan
Sebagai memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal
8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah
mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Diluar Rapat tanggal 31 Januari 2019. tentang Pembentukan Sekretaris
Perusahaan (Corporate Secretary), dimana Perseroan telah menunjuk Dian Ariyanti Wijaya (yang juga
menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan) untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan
(Corporate Secretary).
Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:
a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik untuk
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten
atau Perusahaan Publik;
2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d. Sebagai penghubung antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Perseroan atau
Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Alamat Sekretaris Perusahaan:
Menara Sudirman
Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta Selatan, Indonesia 12190
Telp: +6221 5226 509
Fax: +6221 5226 5184
Email: fuji.finance.indonesia@gmail.com
Komite Nominasi dan Remunerasi
Berdasarkan Keputusan Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan No. 34 /POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember
2014, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Komisaris di Luar Rapat Perseroan tanggal 1 Februari 2019
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Dengan demikian, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
No.
1.
2.
3.

Nama
Anastasia Christinawati Jaya Saputra
Anton Santoso
Joshua

Jabatan
Ketua
Anggota
Anggota

Riwayat Pekerjaan
Telah diungkapkan pada halaman 36
Telah diungkapkan pada halaman 36
Sejak Januari 2019 sampai dengan saat ini
menjabat sebagai anggota Komite nominasi
dan remunerasi Perseroan.

Adapun tugas dan tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi Pedoman dan Tata
Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:
a. Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a) struktur Remunerasi;
b) kebijakan atas Remunerasi; dan
c) besaran atas Remunerasi;
2.

membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang
diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali
sehubungan dengan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.Seluruh anggota Komite Nominasi dan
Remunerasihadir dalam rapat tersebut.

Laporan singkat Komite Nominasi, antara lain:
1. Menyusun komposisi proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Laporan singkat Remunerasi, antara lain:
1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Komite Audit
Perseroan telah mempunyai Komite Audit sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan No 55 /POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit, serta Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek
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bersifat Ekuitas Selain Saham Yang DIterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dengan Lampiran I dari Surat
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Komisaris Perseroan berikut adalah susunan
keanggotaan Komite Audit Perseroan:
No.
1.
2.

Nama
Anastasia Christinawati Jaya Saputra
Herman Mulyana

Jabatan
Ketua
Anggota

3.

Reggy Kusuma

Anggota

Riwayat Pekerjaan
Telah diungkapkan pada halaman 36
- 2001 s.d. 2004 menjabat sebagai
corporate analyst pada Morning Star,
Chicago, IL, USA
- 2004 s.d. 2015 menjabat sebagai Finance
Director pada Navitech, Shanghai, China
- 2016 s.d. 2018 menjabat sebagai Head of
Contracting Division pada PT. Weihan
Investindo
- April 2019 s.d. sekarang menjabat
sebagai Komite Audit pada PT Fuji
Finance Indonesia Tbk.
- 2016 s.d. 2019, menjabat sebagai manager
pada PT Terumo Indonesia.
- April 2019 s.d. sekarang, menjabat sebagai
Komite Audit Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:
Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan POJK Nomor 55/POJK.04/2015, sebagai
berikut :
a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik
kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait
dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan
Akuntan atas jasa yang diberikannya;
d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan
tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika
Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau
Perusahaan Publik;
h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan
i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

- Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit

Sejak pengangkatan, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali sehubungan dengan
pelaksanaan aktivitas kegiatan usaha Perseroan. Seluruh anggota Komite Audit hadir dalam rapat
tersebut.
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Laporan singkat Komite Audit, antara lain:
Menyusun pelaksanaan aktivitas manajemen risiko, fungsi audit internal, dan pelaksanaan audit oleh
akuntan.
Kepala Unit Audit Internal
Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 56 /POJK.04/2015 Tanggal 23
Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Perseroan telah
membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Anggota Direksi di Luar Rapat Perseroan
tanggal 1 Februari 2019 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Perseroan tanggal 1 Februari
2019 yang mana Dewan Komisaris telah menyetujui dengan kepala unit audit internal merangkap anggota
adalah Inggrid Feliciany Seikka.
Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal :
Adapun tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan Piagam Audit Internal adalah sebagai
berikut :
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system management risiko sesuai
dengan kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas untuk seluruh kegiatan Perusahaan;
4. Mempersiapkan dan melaksanakan audit khusus (investigative audit) atas permintaan dari manajemen;
5. Berdasarkan hasil audit, memberikan bantuan masukan/rekomendasi terhadap penyempurnaan atau
perbaikan sistem dan prosedur serta kebijakan Perusahaan sehingga tercapainya efisiensi dan efektivitas
yang selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan;
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan audit tersebut kepada Direktur Utama dan
Dewan Komisaris;
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
8. Bekerja sama dengan Komite Audit;
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
10. Memberikan masukan kepada manajemen Perusahaan mengenai perubahan lingkungan, risiko bisnis
yang muncul, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi hasil dan kinerja Perusahaan.
Sistem pengendalian internal dan pelaksanaan pengawasan internal
Saat ini sistem pengendalian internal yang ditetapkan Perseroan, masih dalam sebatas kebijakan manajemen
Perseroan antara lain:
- Efektifitas dan efisiensi operasional
- Reliabilitas pelaporan keuangan
- Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku
Sedangkan pelaksanaan pengawasan internal, dilakukan oleh audit internal yang disebut dalam tugas dan
tanggung jawab unit audit internal.
Upaya Mengelola Risiko
1. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan.
2. Menganalisa laporan keuangan calon pelanggan.
3. Membina hubungan baik dengan mitra usaha dan pelanggan.
4. Memilih target pelanggan atau mitra usaha.
Dalam upaya pengelolaan risiko, Perseroan melakukan sebagai berikut:
1. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas penerapan manajemen risiko untuk
memastikan kegiatan usaha Perseroan berjalan dengan baik
2. Direksi membuat kebijakan mnajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian untuk kegiatan usaha
Perseroan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
3. Direksi membuat kebijakan dari awal hingga akhir atas kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko.
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4.

Direksi membuat kebijakan sistem informasi manajemen risiko sehingga identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko berjalan secara efektif dan efisien

Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)
Perseroan sedang merencanakan tanggung jawab sosial (CSR) yang terintegrasi untuk di implementasikan
setelah Perseroan telah melakukan penawaran umum. Perseroan telah melakukan tanggung jawab sosial
secara tidak terintegrasi dan tidak mencatatkannya secara terpisah dari biaya produksi Perseroan.
Kegiatan CSR yang dilakukan Perseroan bersifat rutin dan spontan, kegiatan yang telah dilakukan Perseroan
seperti kegiatan keagamaan, perayaan kemerdekaan, dll.

E.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat gugatan ataupun perkara hukum yang dihadapi
Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan, yang sedang berjalan atau telah diputus oleh lembaga Peradilan
dan/atau badan Arbitrase atau potensi perkara yang ditujukan kepada Perseroan, yang memiliki pengaruh
secara material terhadap kelangsungan usaha, harta kekayaan dan rencana Penawaran Umum Perdana
Saham, baik perkara pidana, perdata, administrasi Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan, di
badan peradilan umum dan arbitrase, pengadilan tata usaha negara, pengadilan hubungan industrial,
pengadilan pajak, maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau
pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya dalam lingkungan badan peradilan yang terkait yang ada
di wilayah Republik Indonesia.

F.

SUMBER DAYA MANUSIA
Perseroan menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia sebagai motor penggerak perseroan, oleh
karena itu Perseroan senantiasa menjaga kualitas kompetisi karyawannya ditengah gencarnya persaingan
pasar. Saat ini Perseroan mulai melihat sumber daya manusia sebagai investasi perseroan, tidak lagi hanya
melihat sebagai mesin perusahaan dalam mencapai keuntungan.
Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perseroan menerapkan strategi human capital
sebagai alat untuk mencapai tujuan Perseroan, diantaranya adalah:
a. Recruitment & Selection
Perseroan memastikan SDM yang diterima oleh Perseroan merupakan SDM yang berkualitas sesuai
dengan posisi dan jabatan yang dibutuhkan. Perseroan menarik, mengundang dan menyeleksi karyawan
sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Bertujuan memperoleh karyawan yang sesuai dan tepat sasaran,
Perseroan melakukan wawancara personal secara mendalam pada calon karyawan.Perseroan
mempecayai bahwa Right man in the right positionadalah kunci awal keberhasilan organisasi. Oleh karena
itu, kandidat yang terpilih akan disiapkan untuk berkembang dengan arahan yang diberikan langsung dan
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan.
b. Performance Management
Untuk mencapai visi dan misi Perseroan, Perseroan memerlukan pengelolaan dan penilaian kinerja
karyawan yang beracuan kepada sistem organisasi, hasil kerja, kualitas kompetensi, dan beban kerja
karyawan. Secara berkala Perseroan akan melakukan analisa terhadap kinerja dan kesesuaian
kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan organisasi. Perseroan akan memperhatikan dan memberikan
pelatihan bagi setiap karyawan sesuai dengan penilaian yang telah diberikan.
c. Pelatihan dan Pengembangan
Kualitas sumber daya manusia Perseroan selalu dijaga sesuai dengan harapan Perseroan. Pelatihan dan
pengembangan yang dilakukan berdasarkan analisa ahli berbasis metode yang tepat dan sesuai ranah
kompetensi yang dibutuhkan. Metode yang dipilih dan diterapkan sesuai sasaran dalam mengembangkan
kemampuan dari sumber daya manusia yang ada.
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d. Administrasi SDM
Dalam pengurusan administrasi karyawan Perseroan memastikan setiap data karyawan dikelola secara
private dan confidential. Data karyawan akan disimpan, mulai sejak karyawan bergabung dengan
Peseroan, sampai dengan meninggalkan Perseroan.
Semua strategi diatas akan dianalisa dan direvisi secara berkala untuk menemukan sebuah sistem
manajemen sumber daya manusia yang produktif, efektif, dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi yang
senantiasa berkembang.
Profil karyawan Perseroan
Komposisi Karyawan
Data Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jabatan
Tingkat Jabatan
Manajemen Puncak
Manajemen Madya
Manajemen Pelaksana
Pelaksana
Jumlah

Tetap
6
2
6
14

31 Desember 2018
Kontrak
Total
6
2
6
0
14

Tetap
2
2

31 Desember 2017
Kontrak
Total
2
0
2

Data Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jenjang Pendidikan
Tingkat Pendidikan Formal
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
SMA Kebawah
Jumlah

31 Desember 2018
Tetap
Kontrak
Total
2
2
10
10
2
2
14
0
14

31 Desember 2017
Tetap
Kontrak
Total
2
2
2
0
2

Data Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jenjang Usia
Tingkat Usia
21 – 30 Tahun
31 – 40 Tahun
41 – 50 Tahun
Lebih dari 50 Tahun
Jumlah

Tetap
9
1
1
3
14

31 Desember 2018
Kontrak
Total
9
1
1
3
14

Tetap
1
1
2

31 Desember 2017
Kontrak
Total
1
1
0
2

Data Karyawan Berdasarkan Lokasi Perseroan
Aktivitas Kerja
31 Desember 2018
Kantor Pusat
14
Jumlah
14
Data Karyawan Perseroan Menurut Status Karyawan Tetap dan Tidak Tetap
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31 Desember 2017
2
2

Status Karyawan
Tetap
Kontrak
Jumlah

31 Desember 2018
14
14

31 Desember 2017
2
2

Jumlah dan komposisi karyawan Perseroan telah diungkapkan dengan menggunakan data per 31 Desember
2018
Tunjangan dan Fasilitas Karyawan
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan Perseroan,
Perseroan menyediakan fasilitas bagi karyawan berupa:
1. Program BPJS (badan Pelaksanaan Jaminan Sosial)
Perseroan telah mengikuti program BPJS
2. Tunjangan Hari Raya
Diberikan kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.
3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
diberikan kepada karyawan dan keluarga karyawan dalam bentu penggantian uang kesehatan sebesar 1
(satu) bulan gaji dalam 1 (satu) tahun oleh Perseroan
4. Pinjaman pegawai
Untuk meringankan beban karyawan, perusahaan memberikan bantuan keuangan berupa pinjaman bagi
karyawan untuk keperluan yang dianggap penting dan mendesak.
5. Bonus
Atas dasar kebijaksanaan Perseroan, bonus dapat diberikan kepada karyawan yang berprestasi dan
disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Perseroan saat itu.
6. Bonus
7. Fasilitas tempat ibadah

G.

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING
Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian
penting, yaitu sebagai berikut:
I.

Perjanjian dengan Afiliasi
1.

Sampling Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 2018-005 tanggal 9 Juli 2018 yang dibuat oleh
dan antara PT Jaya Fuji Leasing Pratama (“Kreditur”) dan PT Okansa Propertindo (“Debitur”) dengan
ketentuan sebagai berikut:
Fasilitas
Jangka Waktu
Tanggal Pembiayaan
Jumlah Maksimal
Pembayaran
Minimal Dana Pinjaman
Bunga
Biaya Provisi
Biaya Administrasi
Agunan
Denda keterlambatan

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fasilitas Modal Usaha yang bersifat (revolving)
12 (dua belas) bulan
Sesuai dengan surat permohonan disbursement
USD 860.000 [delapan ratus enam puluh ribu US Dollar]
(Ekuivalen Rp12.368.300.000,-)
5% (lima persen) (p.a) untuk 24 bulan
tidak ada
Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)
Office Space Menara Sudirman Lantai 14A seluas 178.33 m2
0,1% per hari dari jumlah utang yang tertunggak
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2.

Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/MS/LA/2018 tanggal 27 Desember 2018 untuk Ruangan Kantor
PT Fuji Finance Indonesia yang dibuat oleh dan antara PT Okansa Propertindo (”Owner”) dan PT
Fuji Finance Indonesia (”Tenant”) sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:
Objek
Jangka Waktu
Biaya Sewa
Service Charge

: Ruangan Kantor Zona A PT. Okansa Propertindo di lantai 14A
seluas 218 meter persegi
: 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021
: Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per meter
persegi per bulan
: Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu Rupiah) per meter persegi
per bulan

Atas transaksi dengan pihak afiliasi tersebut, Perseroan menyatakan perjanjian-perjanjian tersebut
dialukan secara wajar (arm’s length transaction).
II. Perjanjian dengan pihak ketiga
1.

Sampling Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 2017-501 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat
oleh dan antara PT Jaya Fuji Leasing Pratama (“Kreditur”) dan Udin Jaenudin (“Debitur”) dengan
ketentuan sebagai berikut:
Penjual Mobil
Objek
Jangka Waktu
Uang Tanggungan
Nilai Pembelian
Nilai Pembiayaan
Lease Rental

2.

: PT Auto Daya Amara
: 1 unit Honda BR-V 1.5 S MT No. MHRDG1720GJ602265 Tahun
2017
: 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal ditandatanganinya
Perjanjian ini atau sampai dengan dipenuhinya/dilunasinya
seluruh kewajiban (hutang) Debitur kepada Kreditur
: Rp60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu Rupiah)
: Rp204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu Rupiah)
: Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta Rupiah)
: Rp4.008.000,00 (empat juta delapan ribu Rupiah)

Sampling Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 2018-004 tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat oleh
dan antara PT Jaya Fuji Leasing Pratama (“Kreditur”) dan PT Navindo Geosat (“Debitur”) yang telah
digantikan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 2018-004-A tanggal 28 November 2018
dengan ketentuan sebagai berikut:
Penjual Mobil
Nilai Pembiayaan
Objek
Jangka Waktu
Tingkat Bunga
Denda keterlambatan

: : Rp6.265.085.449,00 (enam milyar dua ratus enam puluh lima juta
delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh Sembilan
Rupiah)
: 4 (empat) unit Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L GLX-H (4x4) 5M/T
Tahun 2018 16 (enam belas) unit Mitsubishi Triton 2.5 L DC HDX-H
(4x4) M/T Tahun 2018
: 33 (tiga puluh tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya
Perjanjian ini atau sampai dengan dipenuhinya/dilunasinya
seluruh kewajiban (hutang) Debitur kepada Kreditur
: 7.5 % (tujuh koma lima persen) p.a flat
: 0.1% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.
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3.

Sampling Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 2018-009 tanggal 28 November 2018 yang dibuat
oleh dan antara PT Fuji Finance Indonesia (“Kreditur”) dan PT Akastra Transportindo Utama
(“Debitur”) yang telah digantikan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 2018-009-A dan
Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 2018-009-B tanggal 28 Desember 2018 dengan ketentuan
sebagai berikut:
Penjual
Nilai Pembiayaan
Jangka Waktu
Agunan

Tingkat Bunga
Denda Keterlambatan

: PT Navindo Geosat (Debitur Lama)
: Rp1.863.578.145,00 dan Rp2.313.871.875,00 (Pengalihan dari
Debitur Nomor 2018-004) (Debitur lama telah membayar 3x
periode cicilan
: 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya
Perjanjian ini atau sampai dengan dipenuhinya/dilunasinya
seluruh kewajiban (hutang) Debitur kepada Kreditur
: -2 (dua) unit Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L GLX-H (4x4) 5M/T
Tahun 2018
-3 (tiga) unit Mitsubishi Triton 2.5 L DC HDX-H (4x4) M/T Tahun
2018
-5 (lima) unit Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L GLX-H (4x4) 5M/T
Tahun 2018
: 7.5% flat p.a
: 0.1% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak

4.

Sampling Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 2018-006 tanggal 1 Agustus 2018 yang dibuat
oleh dan antara PT Jaya Fuji Leasing Pratama (“Kreditur”) dan PT Indovest Central (“Debitur”) yang
telah digantikan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 2018-006-A tanggal 3 September
2018, dengan ketentuan sebagai berikut:
Nilai Pembiayaan
: maksimum sebesar USD 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu
US Dollar) [Ekuivalen Rp16.652.000.000,00)
Jangka Waktu
: 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya
Perjanjian ini atau sampai dengan dipenuhinya/dilunasinya seluruh
kewajiban (hutang) Debitur kepada Kreditur
Agunan
: Perjanjian Penanggungan Perusahaan (Corporate Guarantee) dari PT
Indovest Central
Bunga
: 5% p.a efektif dan fixed untuk 36 (tiga puluh enam) bulan
Denda keterlambatan
: 0,1% per hari dari jumlah utang yang tertunggak

5.

Sampling Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 2018-008 tanggal 7 September 2018 yang
dibuat oleh dan antara PT Fuji Finance Indonesia (“Kreditur”) dan PT Airindo Sentra Medika
(“Debitur”) dengan ketentuan sebagai berikut:
Fasilitas
Jangka Waktu
Tanggal Pembiayaan
Nilai Pembiayaan
Minimal Dana Pinjaman
Bunga
Biaya Provisi

:
:
:
:
:
:
:

Biaya Administrasi

:

Fasilitas Modal Usaha yang bersifat (revolving)
12 (dua belas) bulan
Sesuai dengan surat permohonan disbursement
Maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)
Rp250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta Rupiah)
3% (tiga persen) per bulan
1% (satu persen) dari jumlah Maksimal Pembiayaan =
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)
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H.

Agunan

:

Denda keterlambatan

:

Perjanjian Penanggungan Perusahaan (Corporate Guarantee)
dari PT Airindo Sentra Medika dan Perjanjian Jaminan
Perserorangan dari Ir. Hudiono Prasetyo
0,1% per hari dari jumlah utang yang tertunggak

KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
1. KEGIATAN USAHA DAN PROSES BISNIS PERSEROAN
Umum
Perseroan didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Jaya Fajar Leasing Pratama, kemudian pada tahun
1983, Perseroan mengganti nama menjadi PT Jaya Fuji Leasing Pratama dan pada tahun 2018 Perseroan
merubah namanya menjadi PT Fuji Finance Indonesia.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan POJK
No.35/POJK.05/2018 yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna.
Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi dan misi kedepan yaitu:
Visi
Menjadi mitra solusi keuangan yang terpilih.
Misi
Menciptakan hubungan saling menguntungkan jangka panjang dengan mitra usaha.

Kegiatan usaha
a.

Pembiayaan investasi;
Perseroan menawarkan fasilitas pembiayaan investasi untuk semua jenis mesin-mesin industri,
peralatan seperti peralatan pembangkit listrik (generator, kompresor & dll), alat berat (excavator,
bulldozer, forklift) dan semua jenis kendaraan termasuk truk dan bus untuk transporter atau
pertambangan yang membutuhkan jangka waktu pembiayaan lebih dari 2 (dua) tahun.
Metode Pembiayaan
Sewa Pembiayaan
Pelanggan dapat memiliki barang modal tanpa dana yang cukup besar hanya dengan
membayar sesuai dengan kemampuan pelanggan dan kebutuhan, selain itu angsuran bulanan
dapat dihitung sebagai biaya pengurang pajak pelanggan.
- Keuangan Angsuran
Pelanggan dapat memiliki mesin, kendaraan, alat berat, dengan angsuran sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan pelanggan.
- Penjualan dan Sewa Balik
Pelanggan yang sudah memiliki barang modal dapat menjual barang modal untuk Fuji
Keuangan dan sewa kembali dari Fuji Finance.
- Anjak Piutang dengan Recourse
Pelanggan yang berada dalam kesulitan/kekurangan dana untuk investasi dapat
memanfaatkan giro/piutang yang belum jatuh tempo.

-

b. Pembiayaan modal kerja
Perseroan juga menyediakan modal kerja untuk pemebelian bahan baku/persediaan, arus kas
untuk operasi atau jasa dengan prosedur sederhana dan fleksibilitas dalam jangka waktu
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maksimum 2 tahun.
Metode Pembayaran
Penjualan dan Sewa Balik
Pelanggan yang sudah memiliki barang modal dapat menjual barang modal untuk Fuji
Keuangan dan sewa kembali dari Fuji Finance.Dana dari penjualan barang modal dapat
digunakan oleh pelanggan untuk tujuan modal kerja.
- Anjak Piutang Dengan Recourse
Pelanggan yang memiliki arus kas kesulitan dapat memanfaatkan giro/piutang yang belum
jatuh tempo untuk perputaran modal kerja seperti membeli bahan baku.

-

c.

Pembiayaan multiguna
Pembiayaan serbaguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan
oleh pelanggan untuk konsumsi (bukan untuk bisnis) dalam jangka waktu yang disepakati.
Metode Pembiayaan:
Sewa Pembiayaan
Pelanggan dapat memiliki barang atau jasa konsumsi, hanya dengan membayar sesusai dengan
kemampuan pelanggan dan kebutuhan, selain itu angsuran bulanan dapat dihitung sebagai
biaya pengurangan pelanggan.

-

-

Keuangan Angsuran
Pelanggan dapat memiliki kendaraan, rumah apartemen, perangkat elektronik dengan cicilan
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pelanggan.

Dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan tersebut, Perseroan membukukan Pendapatan
yang disajikan dalam tabel berikut ini:
Segmen
Pendapatan pembiayaan konsumen
Pendapatan pembiayaan modal usaha
Pendapatan bunga
Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan

2018
1.136.811.330
1.485.885.955
969.318.311
1.802.419.136
5.394.434.732

2017
2.030.309.753
677.990.374
7.131.897.019
9.840.197.146

Perseroan memiliki liabilitas yang sangat rendah, hal tersebut dicerminkan dengan gearing ratio
Perseroan yang sangat rendah selama dua tahun terakhir pada tahun 2018 dan 2017 secara
berturut-turut sebesar 0,22% dan 1,15%. rasio tersebut dihasilkan dari perbandingan antara Total
Liabilitas yang dimiliki perseroan dengan Total Ekuitasnya.
Berdasarkan data yang diterbitkan Warta Ekonomi pada tanggal 26 Oktober 2018 Perseroan
mendapatkan penghargaan Perusahaan Pembiayaan dengan performa “excellent” dalam kategori
aset dibawah Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) penghargaan yang sama juga didapatkan
Perseroan pada tahun 2017 berdasarkan data yang diterbitkan Warta Ekonomi pada tanggal 31
Oktober 2017.
Proses bisnis Perseroan
Dalam menjalani kegiatan usahanya Perseroan melakukan penyaluran kredit dalam beberapa tahap
sampai dengan permohonan pembiayaan disetujui, dengan tahapan sebagai berikut:
a. Permohonan kredit oleh konsumen
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b.

c.

d.

e.

Konsumen mengajukan permohonan kredit sesuai dengan kebutuhan yang diajukan,
marketing Perseroan melakukan evaluasi awal dengan melakukan wawancara apakah
kebutuhan yang diajuan tersebut sesuai dengan kemampuan konsumen.
Pengumpulan dokumen
Permohonan pembiayaan oleh konsumen akan melampirkan dokumen yang disyaratkan,
antara lain:
- Mengisi formulir permohonan kredit.
- Dokumen identitas calon konsumen, dokumen keuangan, keterangan usaha dll.
- Dokumentasi atas kegiatan usaha calon konsumen.
Pemerikasaan dokumen
Antara lain:
- Pemeriksaan dokumen.
- Analisa terhadap dokumen calon konsumen.
- Melakukan pengecekan ke tempat tinggal atau usaha ke calon konsumen.
- Melakukan pengecekan atas nilai kebutuhan atau obyek pembiayaan yang diajukan oleh
calon konsumen.
Persetujuan pemberian pembiayaan
- Tim marketing Perseroan mengajukan persetujuan pembiayaan ke manajemen Perseroan.
- Manajemen sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dapat menentukan diberikan
atau tidak pengajuan calon konsumen ataupun diberikan sesuai dengan limit yang
ditentukan oleh manajemen Perseroan.
Evaluasi kepada konsumen
Setelah diberikannya pembiayaan oleh Perseroan kepada konsumen, Perseroan tetap
melakukan pemantauan atau evaluasi atas pembiayaan yang diberikan kepada konsumen

2. PENDANAAN
Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memperoleh
sumber pendanaan melalui modal disetor atau dana internal Perseroan. Sehubungan dengan hal
tersebutPerseroan memerlukan kebutuhan dana untuk kegiatan usaha Perseroan melalui Pasar Modal
agar terus dapat memberikan pembiayaan yang kompetitif bagi calon konsumen.
3. PELANGGAN PERSEROAN
Pelanggan Perseroan saat ini sebagian besar adalah Korporasi / Perusahaan diantaranya adalah PT
Indovest Central, PT Navindo Geosat, PT Okansa Propertindo, PT Charnic Indonesia, PT Mega Kharisma
Makmur, PT Airindo Sentra Medika, dan PT Kencana Alam Putra.
4. KETERGANTUNGAN USAHA PERSEROAN
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki ketergantungan secara langsung baik
dengan kontrak pembiayaan dari pelanggan, baik pihak ketiga maupun pihak terafiliasi.
5. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN
Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam
produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang
mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.
6. STRATEGI USAHA
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi usaha untuk dapat mencapai visi
dan misi yang dimiliki oleh Perseroan, diantaranya:
a. Sumber Pendanaan
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memberikan pendanaan kepada pelanggan, sumber
dana yang diberikan kepada pelanggan bersumber dari modal yang dimiliki sendiri oleh Perseroan.
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Perseroan berkeyakinan akan semakin mudah untuk mengelola pendanaan yang diberikan kepada
pelanggan apabila sumberdana tersebut dimiliki sendiri oleh Perseroan.
b. Aksi Korporasi
Seiring berkembangnya bisnis yang dimiliki, Perseroan berkembang menjadi Perusahaan terbuka
dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan menjadi Perusahaan terbuka, akan
meningkatkan reputasi positif terhadap para mitra dan pelanggannya. Keuntungan lainnya yang
didapatkan oleh Perseroan dengan menjadi Perusahaan terbuka ialah, Perseroan memiliki alternatif
penambahan modal dari aksi korporasi yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Terbuka, seperti
melakukan Right Issue, penerbitan obligasi, serta instrument pasar modal lainnya.
c. Manajemen risiko
Perseroan menerapkan manajemen risiko terhadap pembiayaan yang dilakukan atau diberikan
keppada mitra usaha atau pelanggan Perseroan. Dengan menerapkan manajemen risiko tersebut,
dapat meminimalisir potensi kerugian yang didapat dari pendanaan yang diberikan kepada pelanggan.
Perseroan melakukan analisa kondisi keuangan yang dimiliki pelanggan, apabila perseroan
menemukan ketidaksesuaian kualifikasi pelanggan dengan yang dimiliki Perseroan, maka Perseroan
akan menunda atau membatalakan pemberiaan pembiayaan.
d. Target pelanggan
Hal yang paling dihindari Perseroan dalam memberikan pembiayaan kepada pelanggan adalah
pembiayaan yang bermasalah seperti telat bayar, untuk itu Perseroan selalu memilah-milah target
pelanggan dan mitra usaha yang potensial untuk diberikan fasilitas pendanaan.
e. Menjalin hubungan baik dengan mitra usaha
Perseroan menyadari bahwa, kegiatan usaha yang saat ini tidak akan berjalan dengan baik apabila
tanpa pelanggan dan mitra usaha. Untuk itu, Perseroan selalu menjalin hubungan yang baik dengan
para mitra usaha dan pelanggan Perseroan, dengan hal tersebut diharapkan mitra usaha dan
pelanggan Perseroan akan selalu melakukan transaksi dengan Perseroan.
f. Quality Over Quantity
Perseroan sangat memperhatikan kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada pelanggan, untuk itu,
Perseroan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut ini:
- Melakukan penyaluran pembiayaan yang aman dan secara hati hati.
- Melakukan pembiayaan jangka pendek (factoring) untuk meminimalkan resiko.
- Melakukan due dilligence yang cermat atas calon debitur.
- Focus kepada target “income” bukan target nilai pembiayaan.
g. Perseroan juga memiliki target NPL yang sangat rendah (Zero NPL).
- Mengutamakan kualitas pembiayaan dan pembayaran kembali Pinjaman oleh debitur.
- Memberikan pembiayaan dengan dasar / kepastian pembayaran yg tinggi (factoring invoice dari
BUMN / Institusi besar).
h. Perseroan akan fokus ke penyaluran pembiayaan kepada pembiayaan sector energy terbarukan
terutama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pihak Ketiga
- Belum adanya pihak bank atau multifinance yang mendukung untuk sektor pembiayaan di sector
energy terbarukan, sehingga Perseroan sangat spesifik dan berani fokus untuk melakukan
terobosan baru dengan melakukan pengembangan usaha di sektor yang tidak diminati oleh
perusahaan serupa lainnya.
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-

Perseroan berani masuk dan bahkan fokus mengembangkan pembiayaan di sektor pembiayaan
PLTS (energy terbarukan ini) tentu sudah di dasarkan dengan planning dan persiapan yang
matang.
Kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan untuk mendukung rencana bisnis PLTS.
Kemampuan dan Pemahaman dari segi Teknis untuk bisnis PLTS.

7. KEUNGGULAN KOMPETITIF
a. Penyaluran Pembiayaan di Sektor Korporasi (Corporate)
Sebagian besar dana yang dimiliki Perseroan disalurkan ke sektor korporasi (Corporate), dengan
strategi yang diterapkan tersebut maka dapat meminimalisir risiko Perseroan baik internal maupun
eksternal, jangka waktu pengembalian yang lebih pendek, serta tersedianya likuiditas untuk
pembiayaan yang cepat.
b. Faktor Utama Dalam Penyaluran Pembiayaan
Perseroan memiliki kriteria dalam menylurkan atau memberikan pembiayaan, kriteria Perseroan
tersebut diantaranya:
- Ketelitian dan kehati hatian dalam pemberian pembiayaan.
- Kemampuan menganalisa keuangan debitur dan kemampuan debitur untuk melakukan
pembayaran kembali pinjamannya.
- Tersedianya likuiditas.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Rendahnya Non Performing Loan (NPL) Perseroan [0%]
Rendahnya biaya operasional dalam pengelolaan usaha
Tidak memiliki liabilitas / rendahnya beban financial.
Manajemen dikelola oleh team sumber daya manusia yang baik.
Dukungan dan komitmen yang kuat dari pemegang saham
Belum ada pesaing baik bank maupun multifinance yang masuk ke bisnis energi terbarukan/PLTS.
Kemampuan, Pengalaman dan Pemahaman dari segi teknis untuk bisnis PLTS dari karyawan teknis
Perseroan
j. Dukungan dari pemegang saham Perseroan yang mengerti dan memiliki pengalaman di sektor
energi terbarukan atau PLTS yang menjadi andalan atau fokus kedepan dari Perseroan, menjadikan
keyakinan dan meningkatkan kepercayaan diri dari Perseroan untuk dapat berhasil di sektor
pembiayaan PLTS.

8. PROSPEK USAHA
Dalam era persaingan usaha yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap pelaku bisnis yang ingin
memenangkan kompetisi dalam persaingan pasar akan memberikan perhatian penuh pada srategi
pemasaran yang dijalankannya. Dalam bidang jasa, pelayanan dan kemudahan akan menjadi prioritas
utama dalam menawarkan produknya.
Perseroan saat ini memiliki kegiatan utama usaha dalam pembiayaan meliputi Pembiayaan Investasi,
Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Multiguna. Bisnis tersebut dinilai sangat menjanjikan pada era
saat ini. Karena dibutuhkannya berbagai macam pembiayaan dengan proses cepat dan memiliki skema
yang sesuai.
Di tahun 2019, sektor konsumsi yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia,
optimisme Perseroan cukup besar untuk dapat meningkatkan portofolio pembiayaan terutama sektor
produktif, Manajemen akan melakukan pengembangan model bisnis yang berorientasi pada sektor
produktif baik melalui pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi. Perseroan memiliki
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keinginan untuk melakukan pembiayaan pada sektor usaha solar panel yang merupakan sektor energy
terbarukan yang di proyeksikan akan menjadi fokus utama bisnis perseroan kedepannya. Perseroan
memiliki kemampuan / penguasaan pada bidang usaha solar panel, yang akan menjadi keunggulan
Perseroan dalam bidang tersebut.
Pemerintah Indonesia melalui ESDM mengeluarkan ijin untuk pemasangan roof-top bagi rumah tangga,
BUMN dan PEMDA guna mendukung program pemerintah untuk meningkatkan jumlah energi terbarukan
di Indonesia. Hal ini tentunya mendukung usaha Perseroan dalam mengembangkan pembiayaan di sektor
energi terbarukan. Namun hingga saat ini Pemerintah belum memberikan suatu insentif / subsidy bagi
para investor / pengguna energy terbarukan ini, dimana di luar negeri (Australia, Eropa, Negara Negara
Asia spt Jepang, HK, china dll, dan Amerika) pengguna / pemakai solar energi diberikan subsidi dan
insentif yang cukup menarik, sehingga pertumbuhan penggunaan solar panel di Negara Negara lain jauh
lebih cepat dan berkembang dengan sangat pesat.
Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan memiliki prospek yang cerah di masa yang akan
datang. Hal lain yang menjadi potensi positif bagi Perseroan adalah pola masyarakat yang cenderung
konsumtif. Pola konsumtif tersebut mengakibatkan meningkatnya kebutuhan atas pembiayaan yang
cepat.
Perseroan pada tahun 2019 akan fokus pada pembiayaan bisnis, terutama untuk energy terbarukan
dengan melakukan pembiayaan yang lebih besar lagi pada sektor yang diyakini memiliki potensi yang baik
dimasa yang akan datang seperti listrik terbarukan dimana belum ada pesaing dari perusahaan
pembiayaan lain berani masuk dalam industry listrik terbarukan. Saat ini Perseroan telah memiliki team
yang memiliki kemampuan dan penguasaan teknis di sektor kelistrikan (energy terbarukan, khususnya
PLTS) dan juga paham dengan aturan pemerintah dan kebijakan yang terkait dengan UU Energi
terbarukan di Indonesia. Technical expertise ini bertugas untuk memberikan masukan masukan, analisa
teknis, evaluasi dan pengawasan terhadap proyek proyek PLTS yang di biayai oleh Perseroan.
Perseroan sangat fokus dan spesifik untuk masuk ke sektor pembiayaan solar power ini dengan suatu
rencana dan tekad yang kuat; dan memanfaatkan momentum yang sangat bagus saat ini, dengan
dukungan dan perhatian dunia International terhadap environmental friendly power system, guna
mengurangi efek gas rumah kaca.
Dengan menjadi suatu perusahaan publik, target dan benefit yang akan di dapat Perseroan lebih kepada
“intangible value”, dimana status dan reputasi Perseroan sebagai perusahaan publik akan sangat berguna
membantu dan mempermudah Perseroan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilik dana di luar
negeri untuk melakukan “chanelling” atas dana dana CSR dan Green Energy fund yang sangat murah dan
siap di salurkan ke Indonesia. Dari sebab itu, Perseroan berharap upaya Perseroan untuk menjadi
Perusahaan Publik guna mendapatkan akses terhadap dana Green fund murah dari luar negeri ini dapat
terlaksana.
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VII.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian
dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi
Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba positif
dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.
Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana
ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara
lain:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;
d. dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada
pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih
(setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali)
Perseroan tahun buku 2020.
Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.
Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat
pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Sampai dengan pernyataan pendaftaran ini disampaikan ke OJK, Perseroan belum pernah melakukan
pembagian dividen.
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VIII.
A.

PENJAMINAN EMISI EFEK
Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Ditawarkan kepada masyarakat sesuai
bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah yang ditawarkan dari Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta)
saham baru dan mengikatkan diri untuk membeli Saham yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada
tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana.
Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah
dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya
bertentangan dengan Perjanjian tersebut.
Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua
BAPEPAM No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam
Penawaran Umum.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut :
No.

Penjamin Emisi Efek

(jumlah saham)

Porsi Penjaminan
(Jumlah Rupiah)

%

Penjamin Pelaksana Emisi Saham
1 PT Erdikha Elit Sekuritas
Penjamin Emisi Saham
2 PT Jasa Utama Capital Sekuritas
3 PT Corpus Sekuritas Indonesia
4 PT Evergreen Sekuritas Indonesia
5 PT Inti Fikasa Sekuritas
6 PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.
7 PT Panin Sekuritas Tbk.
8 PT Phillip Sekuritas Indonesia
9 PT Profindo Sekuritas Indonesia
10 PT Shinhan Sekuritas Indonesia
11 PT Victoria Sekuritas Indonesia
Total

277.250.000

30.497.500.000

92,42

21.400.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
300.000.000

2.354.000.000
16.500.000
16.500.000
16.500.000
16.500.000
16.500.000
16.500.000
16.500.000
16.500.000
16.500.000
33.000.000.000

7,13
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
100,00

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak
terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10
November 1995 tentang Pasar Modal.

B.

Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang
Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal
(bookbuilding) pada tanggal 17 s.d. 21 Juni 2019. Berdasarkan hasil bookbuilding, jumlah permintaan
terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp105,- (seratus lima
Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil
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bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan
kepada para investor, ditetapkan harga penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham, dan
dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:
1.
2.
3.
4.

Kondisi pasar saat bookbuilding dilakukan;
Permintaan dari investor
Kinerja keuangan Perseroan;
Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai
industri yang terkait;
5. Status dan perkembangan terakhir Perseroan;
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan PBV dari perusahaan publik dengan industri yang sama
yang tercatat di BEI.
7. Mempertimbangkan kinerja saham Industri yang sama dan tercatat di BEI di pasar sekunder.
Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 34 tanggal 29 Januari 2019, diubah dengan addendum
Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 3 tanggal 18 Maret 2019 dan
diubah dengan Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 11
tanggal 24 Juni 2019 yang ketiganya dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H, M.H,. Notaris di Jakarta, dalam
Penawaran umum ini PT. Erdikha Elit Sekuritas sebagai Manajer Penjatahan.
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IX.
1.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM
Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan
pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana
Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab VIII dalam
Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan
oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan
tersebut di atas tidak akan dilayani.
Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah
menjadi pemegang rekening di KSEI ketika melakukan pemesanan saham.

2.

Pemesan yang berhak
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau
Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan
Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30
Desember 2011.

3.

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

4.

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran
Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP008/SHM/KSEI/0219 Tanggal 27 Februari 2019:
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan
sebagai berikut :
1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham
tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan
Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambatlambatnya pada tanggal 5 Juli 2019.
2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek,
pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi
Penjatahan (“FKP”).
3. 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.
4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak
memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainya yang
melekat pada Saham.
6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada
Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui
Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang
menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
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7.

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

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Selama Masa Penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian
saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS
diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang
bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:
§
Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi
terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy
paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar
negeri secara lengkap dan jelas;
§
Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan
§
Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan Perseroan wajib untuk menolak
pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan
pembelian saham diatas tidak terpenuhi.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan
efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung
maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut
sertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesana yang bersangkutan atau
sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

6.

Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada tanggal 1 s.d. 3 Juli 2019 pada pukul 10.00 WIB s.d. 12.00
WIB dan pukul 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB.

7.

Tanggal Penjatahan
Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Juli 2019.
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8.

Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus
Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan kecuali Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diajukan melalui unit Personalia
Perseroan selama masa penawaran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah
keseluruhan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Ini.

9.

Syarat Pembayaran
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 diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu
FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek
pada :
PT Bank CIMB NiagaTbk
Cabang Kebon Sirih, Jakarta
Atas Nama : Erdikha Elit Sekuritas
Nomor Rekening : 800160093600
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 Juli 2019.
Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta 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. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran
dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank
lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan
menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran
tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung
dengan bilyet giro.

10. Bukti Tanda Terima
Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan,
tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda
terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti
tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembailan uang
pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi
pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan
langsung oleh Perseroan oleh unit Personalia.
11. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer
Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat
(pooling) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum Lampiran Keputusan Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
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Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (fixed allotment)
dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang
ditawarkan dan sisanya sebanyak 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling).
(I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)
Penjatahan pasti dibatasi sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan
atau sebesar 297.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta) saham, yang akan dialokasikan namun
tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, di
dalam negeri.
Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem
Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyarata
persyaratan sebagai berikut:
a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam penawaran umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib
memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan.
b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir a diatas termasuk pula jatah bagi
pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) dengan jumlah
paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.
c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan :
(i) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih
saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen
penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
(ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
(iii) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan
Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)
Penjatahan terpusat dibatasi sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau
sebesar 3.000.000 (tiga juta) saham. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang
ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus
melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:
a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 11.
huruf (i) c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan,
maka:
(i)
pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
(ii)
dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya
dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional
kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11. huruf (I) c menurut jumlah
yang dipesan oleh para pemesan.
b) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek sebagaimana dimaksud pada angka 11. huruf (I)
c dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi
pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(i)
dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara
proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
(ii)
dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan
memenuhi persyaratan berikut ini:
a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di
Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya
tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi.
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Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan
perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan
tercatat; dan
b) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan
kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional
dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan
dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A. 7 Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya
masa Penawaran Umum.
Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Perdana
Saham kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A. 7".
12. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum
a.

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa
Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan
sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.
Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa
paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum
dengan ketentuan sebagai berikut :
1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari
berturut-turut;
b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan;dan/atau
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
yang ditetapkan oleh OJK.
2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum
dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran
nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi
tersebut dalam media massa lainnya;
b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam poin a);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang
sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan
uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan
penundaan atau pembatalan tersebut.

b.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai
kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
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1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum
paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham
gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana
dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan
masa Penawaran Umum;
3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan
informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan
masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja
sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat
kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam
dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
13. Pengembalian Uang Pemesanan
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian setelah pelaksanaan penjatahan,
pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi ditempat dimana
FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu
2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum,
jika pengembalian uang pemesanan sebelum tanggal pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan
menjadi tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya
2 (dua) hari kerja sejak tanggal penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan penawaran
umum dan pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan
yang besarnya 1% (satu persen) pertahun dari nilai pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang
dihitung dari hari kerja ke 3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan dan sejak keputusan penundaan masa
penawaran umum atau pembatalan penawaran umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.
Pengembalian uang pemesanan dianggap terpenuhi jika uang pengembalian telah diserahkan kepada
pemesan atau dimasukkan kedalan Rekening Efek atas nama pemesan.
Pengembalian uang pemesanan setelah tanggal pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan menjadi
tanggung jawab Perseroan dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak
keputusan pembatalan atau penundaan penawaran umum maka pngembalian uang pemesanan tersebut
akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan yang besarnya 1% (satu persen) per tahun dari nilai
pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang dihitung dari hari kerja ke 3 (ketiga) sejak keputusan
pembatalan atau penundaan penawaran umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.
Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan
dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima
Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh
Perseroan.
14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham
Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham
pada para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut
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dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima
pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan
dilakukan oleh Perseroan.
15. Distribusi Saham
Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, saham tersebut diadministrasikan secara elektronik
dalam penitipan kolektif yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penyerahan bukti kepemilikan saham
pada tanggal distribusi saham secara elektronik yaitu tanggal 8 Juli 2019 dianggap terpenuhi jika saham
dimaksud telah didistribusikan kepada pemesan atau dimasukkan kedalam sub rekening efek atas nama
pemesan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
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X.

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

Nama Partner
No. STTD
Tanggal STTD
Keanggotaan Asosiasi
Surat Penunjukan
Pedoman Kerja

: Johannes Juara & Rekan (INAAID)
Gedung Plaza Sentral 18th Floor
Jl. Jend. SudirmanNo.47
Jakarta 12930 – Indonesia
: Johannes E. Runtuene
: 319/PM/STTD-AP/2002
: 28 Juni 2002
: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
: 001B/FFI/I/2019
: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi
Akuntan Publik (SPAP)

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan audit
berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut
mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggungjawab
atas opini.
2. Notaris

Nama Notaris
No. STTD
Tanggal STTD
Surat Penunjukan
Pedoman Kerja

3.

Konsultan Hukum

Nama Partner
No. STTD
Tanggal STTD
Keanggotaan Asosiasi
Surat Penunjukan
Pedoman Kerja

: Notaris Andalia Farida S.H., M.H.
Gd,. Arva Lt.4
Jl. R.P. Soeroso No.40, Jakarta Pusat
Jakarta - Indonesia
: Andalia Farida S.H., M.H.
: Nomor: STTD.N-73/PM.22/2018
: 26 Maret 2918
: 001C/FFI/I/2019
: Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan
Notaris
: Adam & Co., Counsellors at Law
Wisma Bumiputera, Level 15th
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75
Jakarta 12910, Indonesia
: Harry Firdaus Simanjuntak
: 99/BL/STTD-KH/2011
: 10 Februari 2011
: Himpunan Konsultan Hukum Pasal Modal Nomor 201014
: 001A/FFI/I/2019
: Standart profesi HKHMP lampiran dari keputusan HKHPM
No.KEP01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2015 jo. Keputusan HKHPM
No.02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang perubahan
standard profesi konsultan hukum pasar modal.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham 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
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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.
4.

Biro Administrasi Efek
No. Ijin Usaha
Tanggal Ijin Usaha
Asosiasi
No. Keanggotaan Asosiasi
Surat Penunjukan

: PT. Sinartama Gunita
Sinarmas Land Plaza Tower I Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta 10350
: kep-82/PM/1991
: 30 September 1991
: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
: ABI/IX/2008-007
: 001D/FFI/I/2019

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan
Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah
mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan
saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia
pada BAE.
Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak
memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya
pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai
dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan
menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan
(FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum
Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan
Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995,
tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.
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XI.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
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Wisma Bumiputera, Level 15th
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta 12910, Indonesia
Telephone: +62-21 573.1873; Telecopier: +62-21 573.1872
e-Mail: cs@adams.co.id; Website http://adams.co.id

Ref.No.: 177/JS-JP-NK/AD/LO/VI/2019

Jakarta, 26 Juni 2019

Kepada Yang Terhormat,

PT FUJI FINANCE INDONESIA, Tbk.
Gedung Menara Sudirman, Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta 12910.
Perihal :

Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum
Saham Perdana PT Fuji Finance Indonesia, Tbk.

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini, Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H.,
Advokat/Konsultan Hukum dari ADAMS & CO., Counsellors-at-Law, yang beralamat kantor di
Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta 12910, selaku
Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang
Pasar Modal Nomor STTD.KH-247/PM.2/2018 yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan pada tanggal 30 November 2018, anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar
Modal dengan nomor anggota 201818, dan Advokat Indonesia sebagaimana yang telah
terdaftar dan tercatat pada Buku Daftar Anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat (NIA)
16.04176, dan telah ditunjuk oleh PT Fuji Finance Indonesia, Tbk., suatu Perseroan Terbatas
yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut
“Perseroan”), sesuai dengan surat penunjukan Direksi Perseroan nomor 001A/FFI/I/2019,
tanggal 2 Januari 2019, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (untuk selanjutnya
disebut “Pendapat Hukum”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang
pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum
Saham Perdana, 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan
saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya 23,08% (dua puluh tiga koma
nol delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran
umum yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap
saham, yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”). Saham Yang
Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah)
setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham. Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar
Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milliar Rupiah). Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan
dalam penawaran umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan
saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk
selanjutnya disebut “Penawaran Umum”).
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Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari
portepel Perseroan. Seluruh Saham Perseroan yang ditawarkan tersebut dalam Penawaran
Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen,
hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT
Bursa Efek Indonesia. Penawaran Umum tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (full
commitment) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Erdhika Elit Sekuritas dan Penjamin
Emisi Efek yaitu :
1. PT Jasa Utama Capital Sekuritas

6.

PT Panin Sekuritas, Tbk.

2. PT Corpus Sekuritas Indonesia

7.

PT Philip Sekuritas Indonesia

3. PT Evergreen Sekuritas Indonesia

8.

PT Profindo Sekuritas Indonesia, Tbk.

4. PT Inti Fikasa Sekuritas

9.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia

5. PT Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk.

10. PT Victoria Sekuritas Indonesia

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah membuat dan menyusun Prospektus,
sebagaimana dalam BAB II Prospektus disampaikan bahwa dana yang diperoleh dari hasil
Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan
digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka ekspansi kredit
Perseroan.
Sesuai dengan Peraturan OJK No.54/POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka total biaya emisi yang dikeluarkan
oleh Perseroan adalah sebesar 6,964% (enam koma sembilan enam empat persen) dari total
dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, dengan rincian persentase untuk masingmasing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Biaya Jasa Penyelenggara (Management Fee)
Biaya Jasa Penjaminan (Underwriting Fee)
Biaya Jasa Penjualan (Selling Fee)
Biaya Jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal
yang terdiri dari:
- Biaya Jasa Akuntan Publik
- Biaya Jasa Konsultan Hukum
- Biaya Jasa Notaris

2,788%
0,500%
0,500%

0,531%
0,606%
0,242%
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- Biaya Jasa Biro Administrasi Efek
0,455%
5. Biaya Lain-lain
1,342%
- terdiri dari biaya pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI,
pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan Public Expose
dan Due Diligence Meeting, konsultan, percetakan
Prospektus, sertifikat dan formulir, iklan surat kabar, biaya
kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas, dan biaya lain yang
berhubungan dengan proses penawaran umum perdana
saham Perseroan.
Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK
No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan
dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum,
maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana
hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan
(ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan OJK No.30/2015.
Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum belum direalisasikan, Perseroan akan:
a. Menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan
yang aman dan likuid.
b. Mengungkapkan bentuk dan tempat di mana dana yang belum direalisasikan tersebut di
tempatkan.
c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara
Perseroan dengan pihak di mana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.
Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana tersebut mengakibatkan terjadinya
Transaksi Material atau Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan maka
pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Nomor IX. E.2 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, maka
agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif,
Perseroan harus memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai efektifnya
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pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini (selanjutnya disebut “Pernyataan
Pendaftaran”). Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini akan menjadi
efektif atas dasar (i) lewatnya waktu 45 (empat puluh lima hari) sejak tanggal Pernyataan
Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau (ii) lewatnya waktu 45
(empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau
yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau (iii) pernyataan efektif dari Otoritas Jasa
Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.
A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah
kami lakukan terhadap Perseroan, yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan
Hukum Ref.No.:178/JS-JP-NK/AD/LA/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 (selanjutnya disebut
“Laporan Pemeriksaan Hukum”) dan telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan Perseroan.
2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Perseroan sejak pendirian sampai
dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam
Pendapat Hukum ini.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
3.1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut
Penawaran Umum melalui PT Bursa Efek Indonesia.
3.2. Dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan
lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam
Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum.
3.3. Dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan/atau tertulis yang
telah diberikan oleh Perseroan atau pejabat-pejabatnya atau petugas-petugasnya
serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami
selama dilakukan Laporan Pemeriksaan Hukum, kecuali terhadap dokumen atau
informasi yang dianggap sebagai rahasia perusahaan Perseroan yang tidak
diberikan kepada kami untuk dilakukan Laporan Pemeriksaan Hukum, dan oleh
karena itu hasil Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas-fasilitas
usaha Perseroan yang material guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang
usaha dan kegiatan Perseroan serta usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan.
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Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum dan
Laporan Pemeriksaan Hukum tidak berarti bahwa memberikan pendapat atau dapat
diartikan bahwa Perseroan secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha
tersebut.
5. Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum kami lakukan tidak hanya
didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumendokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi
hukum yang secara nyata melibatkan Perseroan, kami mendasarkannya pada fakta-fakta
yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep,
praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk
transaksi atau hubungan hukum dimaksud.
6. Apabila sampai sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum
terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus
diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan dapat mempengaruhi Pendapat
Hukum yang telah dimuat dalam surat ini, maka kami akan segera mengeluarkan
Pendapat Hukum yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta
yang bersifat material tersebut dalam tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum.
B. ASUMSI-ASUMSI
Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi
sebagai berikut:
1. Bahwa cap dan/atau tandatangan atas semua dokumen asli yang diterbitkan atau
ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat
Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum, adalah asli, dan dokumen-dokumen asli
yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumendokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan
aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang
diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum
dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal
Pendapat Hukum ini.
3. Pihak ketiga (di luar Perseroan), yang merupakan suatu perusahaan, yang
menandatangani perjanjian dengan Perseroan, masih tetap berdiri dan mempunyai
kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang
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diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah
ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga
tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat
penandatanganan perjanjian tersebut.
4. Kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan
praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan/atau meminta langsung
kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada
badan-badan eksekutif dan judikatif untuk memberikan informasi, atau pernyataan,
pemeriksaan, dan penegasan tertentu, baik secara lisan atau tertulis, sehubungan
dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan
erat dengan Pendapat Hukum ini, dan untuk maksud pemberian Laporan Pemeriksaan
Hukum, kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi
yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.
5. Di dalam melakukan Pendapat Hukum ini, kami tidak memberikan penilaian atas
kewajaran nilai komersiil atau finansiil dan/atau aspek perpajakan dari suatu transaksi
dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta
kekayaannya terkait.
C. KUALIFIKASI – KUALIFIKASI
Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada kualifikasikualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:
1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia,
sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat
ditafsirkan menurut hukum atau jurisdiksi lain selain hukum Republik Indonesia.
2. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak menyangkut aspek lain
seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersil suatu
transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material didasarkan pada dokumendokumen dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Entitas Anak, dan
pihak ketiga kepada kami sebagaimana telah kami tuangkan dalam Pendapat Hukum ini.
Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersiil atau finansial atau aspek
perpajakan dari suatu transaksi di mana masing-masing pihak terkait atau mempunyai
kepentingan di dalamnya atau harta kekayaan terkait.
3. Dalam proses Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini kami berpedoman pada Standar Profesi
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan
No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal termasuk juga Surat Edaran No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119
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tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 (”Standar
Profesi HKHPM 2018”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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.
4. Sesuai dengan Standar Profesi HKHPM, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat
keterangan perkara dari badan peradilan dan abitrase. Kami hanya melakukan
pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh
Perseroan kepada kami dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkaraperkara yang dihadapi Perseroan di lembaga peradilan atau badan arbitrase.
Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan Standar
Profesi HKHPM.
5. Karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang
mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai
akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan
hal-hal yang tercantum dalam pendapat hukum ini dan oleh karenanya laporan pendapat
dari segi hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuanketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksananya.
D. PENDAPAT HUKUM
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar
pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan
pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Pemeriksaan Hukum, maka kami
berpendapat sebagai berikut:
1.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “PT JAYA FAJAR
LEASING PRATAMA”, yang berkedudukan di Kota Jakarta berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas Perseroan nomor 287 tanggal 21 September 1982, dibuat di
hadapan KARTINI MULJADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapatkan Persetujuan Pendirian Perseroan Terbatas dari Direktorat Jenderal
Hukum
dan
Perundang-undangan
Departemen
Kehakiman
nomor
C21252HT01.01TH83 tertanggal 10 Februari 1983 dan telah terdaftar dalam buku register
kepaniteraan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 787/1983 tertanggal 15
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Februari 1983, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 17
tanggal 1 Maret 1983, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 283 Tahun
1983.
Nama Perseroan berubah menjadi “PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA” berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 202 tanggal 28 April 1983 dibuat di hadapan
KARTINI MULJADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Direktorat Jenderal
Hukum
dan
Perundang-undangan
Departemen
Kehakiman
nomor
C24744HT01.04TH83 tertanggal 27 Juni 1983 dan telah terdaftar dalam buku register
kepaniteraan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 3086/1983 tertanggal 7 Juli
1983, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 104 tanggal
30 Desember 1983, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1106 Tahun
1983.
Nama Perseroan kembali berubah menjadi “PT FUJI FINANCE INDONESIA”
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 01 tanggal 6
Agustus 2018 dibuat di hadapan ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
Notaris di Jakarta, yang telah menerima Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0016042.AH.01.02.Tahun 2018
tanggal
7 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang
diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU0102809.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, dan berdasarkan Surat
Keterangan Notaris Andalia Farida tertanggal 31 Januari 2019 Berita Negara dan
Tambahan Berita Negara atas Akta ini sedang dalam proses pengurusan.
Bahwa sehubungan dengan rencana penawaran umum Perseroan, para pemegang
saham Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
tertanggal 24 Januari 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan
Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor 31 tanggal 24
Januari 2019, dibuat di hadapan ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah menerima Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia nomor AHU-0004394.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 28 Januari
2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHUAH.01.03-0054045 tanggal 28 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
nomor AHU-0102809.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, dan berdasarkan
Surat Keterangan Notaris Andalia Farida tertanggal 31 Januari 2019 Berita Negara dan
Tambahan Berita Negara atas Akta ini sedang dalam proses pengurusan, yang
menyetujui sebagai berikut:
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-

-

-

Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi
perusahaan terbuka, dan karenanya menyetujui perubahan nama Perseroan
menjadi “PT FUJI FINANCE INDONESIA, Tbk.”
Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
sehingga mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang
Perseroan sekaligus untuk menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan
Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK")
nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan, oleh karena itu merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menjadi
sebagaimana terlampir dalam Lampiran dari Keputusan Para Pemegang Saham
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disebut "Keputusan Para Pemegang Saham") yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Para Pemegang Saham
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat
Ekuitas dan Perusahaan Publik serta Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan OJK
nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK nomor
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan
Publik, beserta dengan perubahan-perubahannya.

Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 15 Februari 2019
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor 12 tanggal 15 Februari 2019, dibuat di
hadapan ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
nomor AHU-0008682.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia nomor AHU-0027168.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Februari
2019, yang menyetujui Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar
Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 4.000.000.000 (empat
miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) menjadi
sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 5.000.000.000 (lima
miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
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Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi
perusahaan terbuka sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) b Undang-Undang nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mulai berlaku sejak dilaksanakannya
Penawaran Umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada
lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum yang telah dilakukan dan didukung surat
Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 26 Juni 2019, menyatakan bahwa sehubungan
dengan riwayat permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang
saham terdahulu dan keabsahan Anggaran Dasar sebagaimana telah kami cantumkan
dalam Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar adanya dan sesuai dengan yang
sebenarnya. Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi
apapun mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang
saham dan keabsahan Anggaran Dasar yang menyebabkan Perseroan berkewajiban
membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi apapun yang
timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal,
perubahan struktur permodalan, perubahan susunan kepemilikan saham serta perubahan
Anggaran Dasar, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi
tanggung jawab manajemen dan para pemegang saham Perseroan saat ini.
Sesuai dengan Pasal 30 angka b dan c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri; akta
perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.
Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku telah
memenuhi ketentuan UUPT dan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan Peraturan
nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan
Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“Peraturan IX.J.I”), juga telah
memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
32/2014”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) serta
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
10/2017”).
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Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Republik Indonesia.
2.

Maksud dan tujuan Perseroan Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
Perseroan nomor 31 tanggal 24 Januari 2019, dibuat di hadapan ANDALIA FARIDA,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapatkan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor AHU-0004394.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019, dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia nomor AHU-0014104.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 28 Januari
2019, adalah sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah bergerak dalam bidang aktivitas
keuangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
a. Pembiayaan investasi, yang wajib dilakukan dengan cara:
- Sewa Pembiayaan (Finance Lease);
- Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback);
- Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring
with Recourse);
- Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring
without Recourse);
- Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
- Pembiayaan Proyek;
- Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
b. Pembiayaan modal kerja, yang wajib dilakukan dengan cara:
- Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback);
- Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring
with Recourse);
- Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang(Factoring
without Recourse);
- Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK;
c. Pembiayaan multiguna yang wajib dilakukan dengan cara:
- Sewa Pembiayaan (Finance Lease);
- Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
- Fasilitas Dana; dan /atau
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- Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
3. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat
menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang dalam bidang sewa operasi
(operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.
Bahwa pelaksanaan kegiatan usaha utama tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengungkapan maksud dan tujuan
Perseroan telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.J.1.
4. Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimaksud
dalam (a) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan nomor 12 tanggal 15 Februari 2019, dibuat di hadapan ANDALIA
FARIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU0008682.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia nomor AHU-0027168.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019; dan (b)
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 1 tanggal 6
Agustus 2018, Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
Perseroan nomor 1 tanggal 6 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan ANDALIA FARIDA,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia nomor AHU-0016042.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018,
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0230041 tanggal 7 Agustus 2018,
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0230042 tanggal 7 Agustus 2018, telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0102809.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Agustus
2018 dan berdasarkan Surat Keterangan Notaris ANDALIA FARIDA tertanggal 31 Januari
2019 Berita Negara dan Tambahan Berita Negara atas Akta ini sedang dalam proses
pengurusan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
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Modal Dasar

:

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah) terbagi
atas 5.000.000.000 (lima milyar) saham, masing-masing
saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus
Rupiah).

Modal Ditempatkan

:

Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) yang
terbagi atas 1.000.000.000 (satu milyar) saham, masingmasing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus
Rupiah).

Modal Disetor

:

Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) yang
terbagi atas 1.000.000.000 (satu milyar) saham, masingmasing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus
Rupiah).

Susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. Indovalue Capital Asset Management
Ltd.
2. PT Charnic Capital, Tbk.
Jumlah
Modal
Ditempatkan
dan
Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp 100,00 per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai
%
(Lembar)
Nominal (Rupiah)
5.000.000.000
500.000.000.000,00
800.000.000

80.000.000.000,00

80

200.000.000

20.000.000.000,00

20

1.000.000.000

100.000.000.000,00

100

4.000.000.000

400.000.000.000,00

a. INDOVALUE CAPITAL ASSET MANAGEMENT Ltd., memiliki sejumlah 800.000.000
(delapan ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah) atau mewakili 80% (delapan
puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam
Perseroan (“ICAM”);
b. PT CHARNIC CAPITAL, Tbk., memiliki sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) lembar
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
milyar Rupiah) atau mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal yang telah
ditempatkan dan diambil bagian dalam Perseroan (“NICK”).
Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum, kami belum menerima Daftar
Khusus Perseroan. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT, Direksi suatu perseroan
diwajibkan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham serta daftar
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khusus yang berisikan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau Perseroan lain.
5.

Bahwa keterangan singkat mengenai pemegang saham Perseroan yang berbentuk
badan hukum perseroan terbatas, yaitu ICAM dan NICK adalah benar, sebagaimana
telah disampaikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
Bahwa kepemilikan saham oleh ICAM dan NICK telah sesuai dengan Anggaran Dasar,
Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku.
Bahwa terdapat Manajemen Perseroan yang menjadi manajemen pada Pemegang
Saham Berbentuk Badan Hukum. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan
pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu
NICK.
Perseroan telah memenuhi kewajiban minimum modal disetor bagi perusahaan berbadan
hukum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) berdasarkan pasal 9 ayat
(1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan
Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (“POJK 28/21014”).
Perseroan telah memenuhi persyaratan batas maksimum kepemilikan asing di dalam
Perseroan berdasarkan Pasal 10 POJK 28/2014.
Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) POJK 28/2014 Perseroan hanya
dapat memperdagangkan sahamnya di bursa efek paling tinggi 85% (delapan puluh lima
persen) dari jumlah saham Perseroan yang bersangkutan dan paling rendah 15% (lima
belas) persen dari saham Perseroan yang tidak diperdagangkan di bursa efek, wajib
tetap dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia,
pemerintah daerah, dan/atau pemerintah pusat.

6. Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini, yang terdiri dari modal
dasar dan modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya adalah
benar dan sah sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT,
angka 7 Peraturan IX.J.1, serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahan Anggaran Dasar
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Riwayat permodalan, cara penyetoran, susunan pemegang saham dan peralihan saham
dalam Perseroan adalah benar, berkesinambungan dan telah sesuai dengan keadaan
sebenarnya. Bahwa tidak ada gugatan atas riwayat permodalan, cara penyetoran,
susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam Perseroan sampai dengan
tanggal Pendapat Hukum ini.
7. Oleh karena ICAM dan NICK memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan
di bawah harga penawaran umum saham dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan
sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka
saham milik ICAM dan NICK tidak perlu di lockup sampai dengan 8 (delapan) bulan
setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang
Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
8. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pada tanggal Pendapat
Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 31
tanggal 24 Januari 2019, dibuat di hadapan ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang sudah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan nomor AHUAH.01.03-0054048 tanggal 28 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU0014104.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 28 Januari 2019, adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen

: ANITA MARTA
: HARTONO SANTOSO
: DIAN ARIYANTI WIJAYA

DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

: ANTON SANTOSO
: FREDDY SANTOSO
: ANASTASIA CHRISTINAWATI JAYA SAPUTRA

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilaporkan kepada
Otoritas Jasa Keuangan bagian Kepala Eksekutif Pengawas IKNB u.p Direktur
Kelembagaan dan Produk IKNB berdasarkan Surat Perseroan No.012/FFI/II/2019 tanggal
4 Februari 2019.
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Perseroan telah memperoleh persetujuan
atas penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sebagaimana
dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (“POJK
27/2016”) dan telah mendapat Sertikasi Dasar Pembiayaan dari Lembaga Sertifikasi
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Profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali untuk
Direktur Independen dan Komisaris Independen. Sampai dengan tanggal Pendapat
Hukum ini, Perseroan masih menunggu hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari
OJK dan Sertikasi Dasar Pembiayaan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang
pembiayaan untuk Direktur Independen dan Komisaris Independen.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
telah diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
9.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjabat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris tersebut
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan
anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat telah mempunyai
Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
b. Bahwa Perseroan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan sudah
melaksanakan seluruh kewajibannya untuk membuat dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan pajak dan melakukan setoran pajak sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku.
c. Beberapa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan dalam
Emiten atau Perusahaan Publik lain. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
telah memenuhi persyaratan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember
2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
d. Tugas dan wewenang Direksi dan Komisaris telah sesuai pengungkapannya di
perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
e. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini kami belum pernah menerima
notulen rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perseroan juga tidak
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pernah menunjukkan kepada kami notulen rapat Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut.
10. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015
tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK 55/2015”)
dengan telah dilaksanakannya pembentukan Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat
Keputusan No: 001/FFI/DIRKOM/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan
Komite Audit, susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua
Anggota
Anggota

: ANASTASIA CHRISTINAWATI JAYA SAPUTRA
: HERMAN MULYANA
: REGGY KUSUMA

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 POJK 55/2015, masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih
lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu)
periode berikutnya.
Bahwa Perseroan juga telah membuat Piagam Komite Audit sesuai dengan Pasal 12
POJK 55/2015.
Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik membentuk
Komite Nominasi dan Remunerasi dengan telah dilaksanakannya pembentukan Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di
Luar Rapat Perseroan tanggal 1 Februari 2019, yang mana Keputusan Dewan Komisaris
Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan, susunan anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua
Anggota
Anggota

: ANASTASIA CHRISTINAWATI JAYA SAPUTRA
: ANTON SANTOSO
: JOSHUA

Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 /POJK.04/2014
tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Direksi
Di Luar Rapat Perseroan tanggal 31 Januari 2019, Perseroan telah menetapkan DIAN
ARIYANTI WIJAYA, sebagai Corporate Secretary Perseroan.
Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal,
berdasarkan Surat Keputusan Anggota Direksi di Luar Rapat Perseroan tanggal 1
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Februari 2019 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Perseroan tanggal 1
Februari 2019, yang mana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui untuk
membentuk dan menyusun Piagam Pengawas Internal/Piagam Audit Internal dan Unit
Audit Internal, dengan susunan Unit Audit Internal sebagai berikut:
Ketua merangkap anggota

: INGGRID FELICIANY SEIKKA

11. Setiap pemegang/pemilik saham Perseroan termasuk pemegang saham yang diperoleh
dari Penawaran Umum ini berhak dan memiliki wewenang yang sama untuk memperoleh
dan melaksanakan setiap dan seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada sahamsaham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuanketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum para pemegang
saham, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang
dibagikan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, secara proporsional
dengan kepemilikan sahamnya.
12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh perizinan penting yang
diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatan Perseroan sebagaimana disyaratkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang
tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perizinan material yang telah diperoleh
Perseroan tersebut sampai dengan Pendapat Hukum ini masih sepenuhnya berlaku
sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
13. Bahwa Perseroan telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pajak dan Nomor Pokok
Wajib Pajak. Perseroan juga telah melaksanakan kewajiban terkait penyampaian
pelaporan Surat Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak
2016, 2017 dan 2018.
14. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan hanya memiliki harta
kekayaan berupa benda bergerak, dan Perseroan tidak memiliki harta kekayaan benda
tidak bergerak dan hak kekayaan intelektual. Dalam rangka menjalankan kegiatan
usahanya, Perseroan menyewa ruang kantor dari PT Okansa Propertindo.
15. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan tidak memiliki asuransi
atas nama Perseroan terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan. Adapun
terhadap harta kekayaan yang tidak diasuransikan atas resiko yang mungkin timbul,
Perseroan masing-masing akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari
rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan miliknya masing-masing dan dalam
hal terjadinya resiko rusak, hilang dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu
peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha atau
mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan.
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16. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki fasilitas
pinjaman atau kredit dari lembaga-lembaga keuangan dan kreditur lainnya. Sampai
dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian
pembiayaan yang mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan
kepentingan-kepentingan para pemegang saham Perseroan. Berkaitan dengan perjanjian
operasional dan perjanjian lain-lain Perseroan, tidak terdapat hambatan atau pembatasan
(negative covenant) sehubungan dengan Penawaran Umum.
17. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjianperjanjian dimana masing-masing menjadi pihak di dalamnya. Perseroan tidak terlibat
dalam dan tidak akan membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak lain yang
memuat ketentuan-ketentuan yang sekiranya dapat membatasi dan merugikan
kepentingan serta hak dari para pemegang saham publik (negative covenant) selama
Perseroan menjadi Emiten, secara khusus terkait rencana Perseroan melakukan
Penawaran Umum ini dan penggunaan dananya. Sesuai dengan pemeriksaan kami,
pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran
dasar masing-masing, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dimana perjanjianperjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya.
18. Menyangkut ketenagakerjaan, Perseroan memiliki 8 (delapan) orang tenaga kerja,
sehingga membuat Perseroan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan karena
Perseroan memiliki tenaga kerja di bawah 10 (sepuluh) orang. Perseroan telah memenuhi
upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Perseroan juga telah melakukan
pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan
persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Perseroan telah melakukan
pengurusan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor
ketenagakerjaan.
19. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat, berdasarkan
pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum melalui berbagai macam sumber
serta didukung surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tertanggal 26 Juni 2019, dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan
tertanggal 26 Juni 2019, Perseroan, masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tidak terlibat dalam somasi atau teguran dari pihak ketiga dan juga tidak terlibat
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dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi negara, perburuhan, perpajakan, dan
perkara-perkara lainnya di hadapan badan peradilan umum dan arbitrase, peradilan tata
usaha negara, penyelesaian hubungan industrial, dan peradilan pajak termasuk perkara
dan/atau sengketa di luar pengadilan yang mempengaruhi secara berarti dan material
kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
Berdasarkan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum melalui berbagai macam
sumber, serta didukung surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tertanggal 26 Juni 2019, dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan
tertanggal 26 Juni 2019, bahwa sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini,
Perseroan, masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam
somasi atau teguran dari pihak ketiga dan juga tidak terlibat dalam suatu perkara yang
menyangkut kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau pembubaran atau
pemeriksaan oleh Pengadilan atau instansi lain yang berwenang, termasuk yang
dimaksud dalam UU No. 40/2007.
20. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 POJK 28/2014, Perseroan telah memenuhi kewajiban
terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan di Indonesia.
21. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Perseroan yang dibuat oleh Perseroan dengan Debitur
telah memenuhi mitigasi risiko sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan (“POJK 35/2018”).
22. Perseroan telah memenuhi klasifikasi Perseroan dengan aset skala menengah sesuai
dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 53/POJK.04/2017
berdasarkan:
a. Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh
milyar Rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen
pernyataan;dan
b. Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak lagsung oleh:
1) Pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten skala Kecil
atau Emiten Skala Menengah; dan/atau
2) Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima
puluh milyar Rupiah).
23. Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah membuat dan menandatangani
pernyataan dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta
nomor 33 tanggal 29 Januari 2019, Addendum dan Pernyataan kembali Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta nomor 03
tanggal 18 Maret 2019 dan Addendum II dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
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Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta nomor 11 tanggal 24 Juni 2019, yang
seluruhnya dibuat di hadapan Andalia Farida, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
antara Perseroan dan PT Erdikha Elit Sekuritas;
b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan
berdasarkan Akta nomor 34 tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Andalia
Farida, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Sinartama
Gunita;
c. Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT. Bursa Efek
Indonesia terhadap permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Penawaran
Umum No.: S-03/55/BEI.PP3/06-2019 tanggal 13 Juni 2019.
d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-008/SHM/KSEI/0219
tanggal 27 Februari 2019, oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia.
24. Perjanjian-perjanjian dan pernyataan dalam rangka Penawaran Umum dimana Perseroan
menjadi pihak di dalamnya, telah dilakukan secara sah menurut hukum dan mengikat
Perseroan. Adapun pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut telah sesuai dengan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus termasuk uraian permodalan Perseroan
adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan.
26. Bahwa Penjamin Emisi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

XII.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN
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PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk
(d/h PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA)
Laporan Keuangan
31 Desember 2018 dan 2017 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta Laporan Auditor Independen

PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk
(d/h PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA)
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT

Daftar Isi

Halaman
Laporan Auditor Independen
Laporan Posisi Keuangan

1-2

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

3

Laporan Perubahan Ekuitas

4

Laporan Arus Kas

5

Catatan atas Laporan Keuangan

6-48

PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk
(d/h PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2018

2017

ASET
4,22,23

51.532.603.329

40.290.601.311

5,22,23

26.581.039.315
451.776.904
(270.328.162)
26.762.488.057

8.033.334.300
783.289.260
(88.166.236)
8.728.457.324

Piutang pembiayaan modal usaha
setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Cadangan kerugian penurunan nilai
Piutang pembiayaan modal usaha - bersih

6,22,23

19.831.320.552
1.020.500.000
(208.518.204)
20.643.302.348

-

Piutang lain-lain
Pihak ketiga

7,22,23

120.308.429

36.953.425

8

49.171.794

63.391.490

19c

64.673.921

73.947.155

9,22,23

10.325.000

10.325.000

99.182.872.878

49.203.675.705

Kas dan setara kas
Piutang pembiayaan konsumen
setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Cadangan kerugian penurunan nilai
Piutang pembiayaan konsumen - bersih

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi
penyusutan sebesar Rp 480.575.930
pada 31 Desember 2018 dan Rp 466.356.234
pada 31 Desember 2017
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
1

PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk
(d/h PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Lanjutan)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2018

2017

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
5.000.000
38.545.000
175.183.759

27.500.000
503.411.000
27.543.451

218.728.759

558.454.451

100.000.000.000
21.915.748.000
(23.413.583.756)
461.979.875

52.500.000.000
21.915.748.000
(25.770.526.746)
-

JUMLAH EKUITAS

98.964.144.119

48.645.221.254

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

99.182.872.878

49.203.675.705

Biaya yang masih harus dibayar
Liabilitas imbalan karyawan
Utang pajak

10,22
11
19

JUMLAH LIABILITAS
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham
pada tahun 2018 dan Rp 1.000.000 per saham
pada tahun 2017
Modal dasar - 4.000.000.000 saham pada
tahun 2018 dan 52.000 saham pada tahun 2017
Modal ditempatkan dan disetor - 1.000.000.000
saham pada tahun 2018 dan 52.000 saham
pada tahun 2017
Tambahan modal disetor
Defisit
Penghasilan komprehensif lain

12
13
25
11b,19c

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk
(d/h PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan
PENDAPATAN
Pendapatan pembiayaan konsumen
Pendapatan pembiayaan modal usaha
Pendapatan bunga
Pendapatan lain-lain

14
15
16
17

JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
Umum dan administrasi
Kerugian penurunan nilai

18
5,6

JUMLAH BEBAN
LABA SEBELUM PAJAK
19d

Beban pajak
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

11b,19c

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
LABA PER SAHAM DASAR

2018

1.136.811.330
1.485.885.955
969.318.311
1.802.419.136

2.030.309.753
677.990.374
7.131.897.019

5.394.434.732

9.840.197.146

(2.595.668.562)
(407.334.321)

(1.742.857.361)
-

(3.003.002.883)

(1.742.857.361)

2.391.431.849

8.097.339.785

(34.488.859)

(111.291.470)

2.356.942.990

7.986.048.315

461.979.875

-

2.818.922.865

7.986.048.315

3

16

20

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
3

2017

PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk
(d/h PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

Modal disetor

Tambahan
modal disetor

Uang
muka
setoran
modal

Penghasilan
komprehensif
lain

Defisit

Jumlah
ekuitas

Saldo 1 Januari 2017

12

44.500.000.000

21.750.000.000

8.000.000.000

(33.756.575.061)

-

40.493.424.939

Uang muka setoran modal

12

8.000.000.000

-

(8.000.000.000)

-

-

-

Pengampunan pajak

13

-

165.748.000

-

-

-

165.748.000

-

-

-

7.986.048.315

-

7.986.048.315

Laba bersih tahun berjalan
Saldo 31 Desember 2017

12

52.500.000.000

21.915.748.000

-

(25.770.526.746)

-

48.645.221.254

Peningkatan modal disetor

12

47.500.000.000

-

-

-

-

47.500.000.000

-

-

-

2.356.942.990

-

2.356.942.990

-

-

-

-

461.979.875

461.979.875

100.000.000.000

21.915.748.000

-

(23.413.583.756)

461.979.875

98.964.144.119

Laba bersih tahun berjalan
Penilaian kembali atas liabilitas
imbalan kerja
Saldo 31 Desember 2018

11b,19c
12

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk
(d/h PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari transaksi:
Pembiayaan konsumen
Pembiayaan modal usaha
Pendapatan bunga
Kegiatan operasi lainnya

2018

2017

15.661.755.427
20.163.847.199
885.963.307
171.353.547
36.882.919.480

18.552.676.930
669.634.757
199.478.887
19.421.790.574

(32.482.845.185)
(39.738.300.000)
(2.540.837.866)
(10.000.000)
(74.771.983.051)

(585.094.724)
(1.276.973.008)
(196.873.000)
(2.058.940.732)

(37.889.063.571)

17.362.849.842

-

7.026.012.000

-

7.026.012.000

47.500.000.000

112.500.000
-

47.500.000.000

112.500.000

9.610.936.429

24.501.361.842

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
Efek dari perubahan kurs

40.290.601.311
1.631.065.589

15.786.405.943
2.833.526

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

51.532.603.329

40.290.601.311

Jumlah
Pembayaran kas untuk transaksi:
Pembiayaan konsumen
Pembiayaan modal usaha
Beban usaha
Pajak penghasilan
Jumlah
Kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Hasil penjualan aset tetap

8

Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari pengampunan pajak
Penambahan modal

13
12

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk
(d/h PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM
PT Fuji Finance Indonesia Tbk (“Perusahaan”) didirikan pertama sekali dengan nama PT Jaya Fajar
Leasing Pratama berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi S.H., No. 287 pada tanggal 21 September
1982. Akta pendirian Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
Surat Keputusan No. C2-1252HT01.01TH83 tanggal 10 Februari 1983 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 283 Tambahan No. 17 tanggal 15 Februari 1983. Berdasarkan
Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H., No. 202 tanggal 28 April 1983, nama Perusahaan diubah menjadi
PT Jaya Fuji Leasing Pratama, perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman
dalam surat keputusan No. C2-4744-HT.01.04.TH83 tanggal 27 Juni 1983.
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris
No. 01 tanggal 6 Agustus 2018 dari Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta, mengenai
perubahan alamat, pergantian nama menjadi PT Fuji Finance Indonesia Tbk, modal dasar, modal
ditempatkan/disetor, susunan pemegang saham, dan susunan komisaris dan direksi . Akta perubahan
ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. AHU-0016042.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018.
Pada tahun 2017, kantor Perusahaan berdomisili di Gedung Jaya Lantai 12, Jl. MH Thamrin No. 12,
Jakarta Pusat. Pada tahun 2018, Perusahaan berpindah alamat ke Menara Sudirman lt. 8 Jl. Jend.
Sudirman Kav.60, Jakarta Selatan.
Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1982. Berdasarkan pasal 3 pada Anggaran
Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan yaitu pembiayaan multiguna, pembiayaan modal
modal kerja, pembiayaan investasi dan kegiatan usaha pembiayaan lain.
Entitas induk Perusahaan adalah Indovalue Capital Asset Management, Ltd. Susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
2018

2017

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
:
Wakil Presiden Komisaris :
Komisaris
:

Anton Santoso
Freddy Santoso

Anton Santoso
Djuniardi Christanto
Freddy Santoso

Anita Marta
Hartono Santoso
-

Anita Marta
Hartono Santoso
Krishnan Rabindra Sjarif

Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Komisaris Perusahaan tanggal
1 Februari 2019, susunan keanggotaan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:
Ketua
Anggota
Anggota

:
:
:

Anastasia Christinawati Jaya Saputra
Charz Santoso
Caroline Feliciany Seikka

Personel manajemen kunci terdiri dari anggota Direksi dan Komisaris dan seluruh pihak yang melapor
secara langsung kepada Direksi.
Perusahaan memiliki karyawan tetap sebanyak 14 orang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2
orang karyawan pada tanggal 31 Desember 2017 (tidak diaudit).
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PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk
(d/h PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
a. Dasar penyusunan laporan keuangan
Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan
menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang disajikan dengan
menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan terkait.
Laporan arus kas, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang
diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode
langsung.
Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang juga
merupakan mata uang fungsional Perusahaan.
Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (“ISAK”)
Penerapan dari penyesuaian standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi baru berikut,
yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas
kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah
yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:
•
•
•
•

Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan”
PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), “Laporan Keuangan Interim”
PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), “Imbalan Kerja”
PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016), “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi
yang Dihentikan”
• PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
• ISAK No. 31, “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi”
• ISAK No. 32, “Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan”
Penerapan dari amandemen dan penyesuaian standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi
baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 tidak menyebabkan perubahan
signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material
terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas - Prasakarsa Pengungkapan”
Amandemen PSAK No. 13, “Properti Investasi - Pengalihan Properti Investasi”
PSAK No. 15 (Penyesuaian), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap - Agrikultur: Tanaman Produktif”
Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan - Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi
yang Belum Direalisasi”
Amandemen PSAK No. 53, “Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran
Transaksi Pembayaran Berbasis Saham”
PSAK 15 (Penyesuaian 2017), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
PSAK 67 (Penyesuaian 2017), “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”
PSAK No. 69, “Agrikultur”
PSAK No. 111, “Akuntansi Wa’d”
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PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk
(d/h PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)
a. Dasar penyusunan laporan keuangan (Lanjutan)
Standar baru, amandemen dan penyesuaian yang berdampak pada operasional Perusahaan,
sudah diterbitkan tetapi efektif untuk tahun buku yang dimulai pada:
1 Januari 2019:
• ISAK No. 33, “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”
• ISAK No. 34, “Ketidakpastian Perlakuan Pajak Penghasilan”
1 Januari 2020:
• Amandemen PSAK No. 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan
Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
• Amandemen PSAK No. 62, “Kontrak Asuransi”
• Amandemen PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan
Kompensasi Negatif”
• PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”
• PSAK No. 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”
• PSAK No. 73, “Sewa”
Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, manajemen masih mempelajari dampak yang
mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tersebut terhadap
laporan keuangan.
b. Aset keuangan
Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana
pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan
aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan
awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan
piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di
pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang”. Pada saat pengakuan awal,
pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.
Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek
dimana pengakuan bunganya tidak material.
Metode suku bunga efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan
diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama
periode yang relevan.
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Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan
kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh
para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif,
biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen utang, atau,
jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari
aset keuangan pada saat pengakuan awal.
Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari aset
keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL.
Penurunan nilai aset keuangan
Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada
setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya jika terdapat bukti yang obyektif,
sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan,
dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset
keuangan yang dapat diestimasi secara andal.
Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:
• Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
• Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau
bunga; atau
• Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan
reorganisasi keuangan; atau
• Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan
yang dinilai secara individual, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok
aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai
kelompok tersebut secara kolektif.
Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode
diskonto arus kas (discounted cash flows). Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa
datang atas aset keuangan dengan agunan (collateralised financial asset) mencerminkan arus kas
yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan
menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.
Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Perusahaan harus menghitung:
• Probability of default (“PD”) – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan
pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
• Recoverable amount – didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini
dari arus kas tersebut (discounted cash flow).
• Loss given default (“LGD”) – Perusahaan mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan
diderita Perusahaan apabila terjadi tunggakan pembiayaan. LGD menggambarkan jumlah utang
yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari exposure
at default (EAD). Model Perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan
mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
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b. Aset keuangan (Lanjutan)
• Exposure at default (“EAD”) – Perusahaan mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari
pembiayaan pada saat terjadi tunggakan.
Jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini dari
estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang diharapkan
tapi belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset
keuangan tersebut.
Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat aset keuangan atau kelompok aset
keuangan tersebut dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Jika pada
periode berikutnya jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara
obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui (seperti meningkatnya
peringkat kredit debitur atau penerbit), kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan
melalui laba rugi hingga nilai tercatat aset keuangan pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak
melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.
Pada saat kerugian penurunan nilai diakui, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat
setelah kerugian penurunan nilai dengan menggunakan suku bunga yang digunakan untuk
mendiskonto estimasi arus kas masa datang pada saat menghitung penurunan nilai.
Perusahaan menghapusbukukan saldo piutang pembiayaan konsumen dan piutang pembiayaan
modal usaha pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Penerimaan atau pemulihan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui
sebagai pendapatan lain-lain.
Penghentian pengakuan aset keuangan
Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus
kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara
substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika
Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan
manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui
keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang
mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substantial seluruh risiko dan manfaat
kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga
mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.
Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat
aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif
yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui
dalam laba rugi.
Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika
Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan
mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap
diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai
wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang
dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk
bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang
dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam
penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi.
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Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain
dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya,
berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.
c. Liabilitas keuangan
Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain
liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan
dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.
Liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Pada saat
pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada
nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi. Nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran
selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga
efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk
liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material. Selisih antara hasil emisi
(setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama
jangka waktu pinjaman.
Penghentian pengakuan liabilitas keuangan
Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas
Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas
keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam
laba rugi.
d. Saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan
poisisi keuangan jika Perusahaan tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum
untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan
secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak
saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di
masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam
peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.
e. Nilai wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan
dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada
tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara
langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas
suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Perusahaan memperhitungkan karakteristik
suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika
menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.
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Dalam rangka meningkatkan konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan
pengungkapan terkait dalam dan antar entitas pelapor, Perusahaan melakukan pengukuran nilai
wajar atas instrument keuangan yang dimiliki berdasarkan hirarki berikut:
• Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa disesuaikan)
dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik, dimana Perusahaan dapat mengakses
pada tanggal pelaporan.
• Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang
termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung
(misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
• Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input
untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang
tidak dapat diobservasi).
Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu aset atau liabilitas keuangan, maka Perusahaan
menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian
meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang
berkeinginan dan memahami, dan bilamana tersedia, penggunaan analisa arus kas yang
didiskonto dan penggunaan nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama.
f. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
Perusahaan mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata
uang fungsionalnya. Jika ada indikator yang tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas,
manajemen menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat
menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya.
Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional
Perusahaan dan mata uang penyajian Kelompok Usaha. Transaksi dalam mata uang asing dicatat
berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset
dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku
pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha
tahun berjalan.
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kurs yang digunakan dihitung berdasarkan rata-rata
kurs tukar transaksi yang terakhir yang diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Dolar Amerika Serikat ($AS)

2018

2017

14.481

13.548

g. Kas dan setara kas
Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu
3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan pinjaman
serta tanpa pembatasan penggunaan.
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h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
Perusahaan menerapkan PSAK No. 7, “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. PSAK ini
mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk
komitmen, dalam laporan keuangan.
Dalam laporan keuangan, istilah pihak-pihak berelasi seperti yang diungkapkan dalam PSAK No. 7,
“Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.
Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan
persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.
i. Piutang pembiayaan konsumen
Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan
piutang.
Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penurunan nilai,
penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen dan nilai wajar mengacu pada Catatan 2b.
Pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat perjanjian pembiayaan pertama
kali ditandatangani, dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan.
j. Piutang pembiayaan modal usaha
Piutang pembiayaan modal usaha merupakan jumlah piutang setelah dikurangi penyisihan
kerugian penurunan nilai. Tagihan pembiayaan modal usaha diklasifikasikan sebagai pinjaman
yang diberikan dan piutang.
k. Sewa
Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara
substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang
tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.
Sebagai lessor
Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah
investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan pendapatan sewa pembiayaan dialokasikan pada
periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas
investasi bersih lessor.
Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama
masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa
operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus
selama masa sewa.
Sebagai lessee
Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis)
selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola
waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam
periode terjadinya.
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Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat
dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat
dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.
Pelunasan sebelum masa berakhirnya perjanjian dianggap sebagai pembatalan kontrak dan laba
atau rugi yang timbul diakui dalam laba rugi tahun berjalan.
l. Aset tetap
Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan
penurunan nilai, jika ada.
Biaya awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung untuk membawa aset tetap ke kondisi kerjanya untuk digunakan. Setelah pengakuan,
aset tetap diukur dengan model biaya.
Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun, berdasarkan
taksiran masa manfaat keekonomian aset tetap yang bersangkutan, sebagai berikut:
Tahun
Perlengkapan dan peralatan kantor

4-8

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan aset tetap dalam menjaga manfaat ekonomi masa
depan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat transaksi.
Perbaikan yang meningkatkan nilai (utilitas) dan taksiran masa manfaat aset dan pemugaran yang
signifikan dikapitalisasi.
Nilai tercatat aset tetap ditelaah untuk penurunan nilai saat kejadian atau perubahan keadaan yang
mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak bisa diperoleh kembali. Nilai residu, umur manfaat dan
metode penyusutan ditelaah setidaknya setiap tahun.
Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.
Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan, akumulasi penyusutannya dan
penurunan nilai dikeluarkan dari akun. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada
saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari
penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang terjadi dalam laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.
m. Provisi
Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (hukum atau konstruktif) sebagai akibat
peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan
estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.
Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan
untuk menyelesaikan liabilitas kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto digunakan untuk
menentukan nilai kini dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi seiring dengan
berjalannya waktu diakui sebagai beban bunga.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)
n. Penurunan nilai aset non keuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non keuangan untuk
menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika
terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat
kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah
terpulihkan atas suatu aset secara individu, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit
penghasil kas atas aset.
Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan
nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini
menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai
waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum
disesuaikan.
Jika jumlah terpulihkan dari aset non keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya,
nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi
penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.
Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas)
ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat
tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset
(atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui
segera dalam laba rugi.
o. Piutang aset tarikan
Piutang aset tarikan dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih pada saat jaminan ditarik. Kelebihan
nilai realisasi bersih piutang aset tarikan diatas nilai piutang yang tidak tertagih akan dikreditkan
atau dibebankan pada laba rugi. Beban yang berhubungan dengan aset yang dikuasakan kembali
dan pemeliharaannya akan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Setiap triwulan,
piutang aset tarikan akan direview apabila terdapat penurunan nilai. Pada saat piutang aset tarikan
dialihkan, nilai tercatatnya akan dikeluarkan dan hasil laba atau rugi akan dikreditkan atau
dibebankan pada laba rugi.
p. Pengakuan pendapatan dan beban
Pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan bunga diakui secara akrual menggunakan
metode suku bunga efektif (Catatan 2b).
Pendapatan yang berhubungan dengan piutang yang mengalami penurunan nilai langsung
mengurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan pembiayaan konsumen dari piutang
yang mengalami penurunan nilai dihitung menggunakan suku bunga efektif atas dasar nilai piutang
setelah memperhitungkan penurunan nilai.
Pendapatan jasa administrasi yang tidak beratribusi secara langsung atas transaksi dan
pembiayaan konsumen dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi dan diakui pada saat
diterima. Pendapatan denda keterlambatan dan keuntungan penghentian kontrak diakui pada saat
diterima.
Beban diakui pada saat terjadinya.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)
q. Imbalan kerja
Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan
Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2013.
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada
tanggal laporan posisi keuangan sesuai dengan UU No. 13/2003, dikurangi dengan nilai wajar aset
program pensiun, jika ada.
Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan
penyesuaian atas biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi.
Liabilitas imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected
Unit Credit. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas
keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah.
Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan dalam laba rugi.
r. Perpajakan
Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), “Pajak Penghasilan”. PSAK revisi ini
mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.
Pajak final
Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang
bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas
transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.
Pajak kini
Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat
direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.
Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan
tarif pajak yang berlaku.
Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari “Beban Pajak
Kini” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan
bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari “Beban Pajak Kini”.
Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika
diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.
Pajak tangguhan
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak
pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut
laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal
pelaporan.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)
r. Perpajakan (Lanjutan)
Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak
tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal,
sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi
fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan
diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau
semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perusahaan
menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak
tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa
depan akan tersedia untuk pemulihannya.
Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial
telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan
yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk
transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan,
kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian
aset dan liabilitas pajak kini.
s. Laba per saham
Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang
saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Perusahaan tidak menghitung laba per
saham dilusian karena tidak terdapat efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.
t. Segmen operasi
Segmen operasi dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada
pengambil keputusan. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk
mengalokasikan sumber daya, menilai kerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.
Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
• yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban
(termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas
yang sama);
• hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk
membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai
kinerjanya; dan
• tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.
Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber
daya dan penillaian kinerja terfokus pada kategori dari setiap bisnis.
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3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING
Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi
dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas,
dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai
asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset
dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.
Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi
Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang diuraikan pada Catatan 2,
manajemen tidak membuat pertimbangan kritis yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah yang
diakui dalam laporan keuangan.
Sumber estimasi ketidakpastian
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir
periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap
jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset
keuangan mengalami penurunan nilai. Suatu aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai
bila ada bukti obyektif terjadinya peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas aset
keuangan. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi
peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal
yang berkorelasi dengan kelalaian membayar piutang.
Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi arus kas masa
depan dan realisasi agunan pada tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.
Penyisihan penurunan nilai akan dibentuk untuk mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi
dalam portofolio aset keuangan. Manajemen menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman
kerugian historis untuk aset dengan karakteristik risiko kredit dan bukti obyektif adanya penurunan
nilai yang serupa dengan yang ada dalam portofolio pada saat penjadwalan arus kas masa depan.
Perusahaan melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dengan cara sebagai berikut:
a) Individual, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang melebihi ambang batas (threshold) tertentu
dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara
terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai
tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada
tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Estimasi ini dilakukan dengan
mempertimbangkan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan
debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan.
Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan.
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3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)
Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan,
keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin
tidak mudah dijual. Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda
dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang
diakui dalam laporan keuangan.
b) Kolektif, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang tidak melebihi ambang batas (threshold)
tertentu, tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai dan aset keuangan yang memiliki bukti
obyektif penurunan nilai, namun belum diidentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi
keuangan. Pembentukan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif dengan antara lain
memperhitungkan jumlah dan lamanya tunggakan, agunan dan pengalaman kerugian masa lalu.
Faktor paling penting dalam pembentukan cadangan adalah probability of default dan loss given
default. Kualitas aset keuangan pada masa mendatang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang
dapat menyebabkan kerugian aset keuangan dapat berbeda secara material dari cadangan
kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Ketidakpastian ini termasuk lingkungan ekonomi,
suku bunga dan pengaruhnya terhadap pembelanjaan debitur, tingkat pengangguran dan perilaku
pembayaran.
Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam penurunan nilai individual dan kolektif ini akan ditelaah
secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktual.
Pajak penghasilan
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan.
Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam
kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan
estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.
Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo
rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum
dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan
datang.
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal neraca dan nilai tercatat aset
pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal
yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak
tangguhan.
Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun
saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku
atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan. Pengaruh pajak
terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama periode
berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai “Beban Pajak Penghasilan - Neto”
dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang
sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika
Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan. Untuk
setiap entitas yang, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masingmasing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas
tersebut.
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3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)
Perusahaan mencatat bunga dan denda untuk kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan,
jika ada, sebagai bagian dari “Beban Pajak Penghasilan - Neto” dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain.
Imbalan kerja
Penentuan beban dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang
digunakan Perusahaan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji,
tingkat pengunduran diri karyawan, tingkat kecacatan, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang
berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan langsung diakui dalam laba rugi pada saat
terjadinya. Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan
signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat
mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja. Penjelasan lebih rinci
diungkapkan dalam Catatan 11.
Penyusutan aset tetap
Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan
estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap
adalah 4-8 tahun.
Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan
bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa
manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, sehingga biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.
Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 8.
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4. KAS DAN SETARA KAS

31 Desember
2018
Kas
Rupiah
Kas kecil

2017

29.938.634

129.508.183

1.705.602.370
476.324.343
-

2.623.664.061
12.577.257.909
114.219.290
62.639.281

2.181.926.713

15.377.780.541

Dolar Amerika Serikat
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Mizuho Bank, Ltd
PT Bank Mizuho Indonesia

101.227.982
-

7.323.340.104
324.413.363
135.559.120

Sub-jumlah

101.227.982

7.783.312.587

39.000.000.000

-

-

17.000.000.000

Sub-jumlah

39.000.000.000

17.000.000.000

Dolar Amerika Serikat
PT Bank CIMB Niaga Tbk

10.219.510.000

-

51.532.603.329

40.290.601.311

Kas di bank
Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia
Sub-jumlah

Deposito berjangka
Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

Jumlah

Kas di bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga. Jangka waktu deposito
berjangka adalah 1 (satu) bulan dan tingkat suku bunga deposito per tahun adalah sebagai berikut:

31 Desember

Rupiah
Dolar Amerika Serikat
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2018

2017

7,00% - 7,15%
2,25%

6,00%
-
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5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

31 Desember
2018

2017

30.895.594.619

8.833.339.850

(4.314.555.304)
26.581.039.315
(265.810.393)

(800.005.550)
8.033.334.300
(80.333.343)

26.315.228.922

7.953.000.957

509.294.000

934.073.509

(57.517.096)
451.776.904
(4.517.769)

(150.784.249)
783.289.260
(7.832.893)

Bersih

447.259.135

775.456.367

Jumlah

26.762.488.057

8.728.457.324

Pembiayaan investasi
Pihak berelasi
Piutang pembiayaan konsumen
Pendapatan pembiayaan konsumen
yang belum diakui
Jumlah
Cadangan kerugian penurunan nilai
Bersih
Pembiayaan multiguna
Pihak ketiga
Piutang pembiayaan konsumen
Pendapatan pembiayaan konsumen
yang belum diakui
Jumlah
Cadangan kerugian penurunan nilai

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan
dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) atas kendaraan bermotor,
piutang, saham, peralatan pabrik, tanah dan bangunan.
Suku bunga efektif adalah sebagai berikut:

31 Desember
Suku bunga efektif
Piutang pembiayaan konsumen

2018

2017

5% - 15%

5% - 15%

Cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

31 Desember
2018

2017

Saldo awal tahun
Penambahan cadangan
Penghapusan dan pemulihan piutang ragu ragu

88.166.236
185.533.956
(3.372.030)

269.666.388
4.039.813
(185.539.965)

Saldo akhir tahun

270.328.162

88.166.236
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[

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)
Analisis rincian piutang pembiayaan konsumen yang akan diterima sesuai dengan masa jatuh tempo
cicilan adalah sebagai berikut:

31 Desember
2018
Pembiayaan investasi
Pihak berelasi
Akan jatuh tempo
1-30 hari
31-60 hari
61-90 hari
90-180 hari

2017

446.407.387
305.891.353
305.891.353
917.674.057

30.314.144
30.314.144
30.314.144
90.942.431

1.975.864.150

181.884.863

Belum jatuh tempo
Dalam satu tahun
Lebih dari satu hingga dua tahun
Lebih dari dua tahun

1.835.348.115
3.670.696.230
19.099.130.820

181.884.861
363.769.723
7.305.794.853

Sub-jumlah

24.605.175.165

7.851.449.437

Jumlah

26.581.039.315

8.033.334.300

Sub-jumlah

31 Desember
2018
Pembiayaan multiguna
Pihak ketiga
Akan jatuh tempo
1-30 hari
31-60 hari
61-90 hari
90-180 hari

2017

28.527.999
22.583.764
22.142.484
66.194.013

30.639.797
30.639.797
30.682.333
89.647.697

Sub-jumlah

139.448.260

181.609.624

Belum jatuh tempo
Dalam satu tahun
Lebih dari satu hingga dua tahun
Lebih dari dua tahun

118.110.129
190.260.013
3.958.502

176.080.302
253.106.449
172.492.885

Sub-jumlah

312.328.644

601.679.636

451.776.904

783.289.260

Jumlah

Piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dievaluasi secara
individual dan kolektif terhadap penurunan nilai.
Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai sudah memadai untuk menutup
kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.
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6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL USAHA

31 Desember
2018
Pihak berelasi
Piutang pembiayaan modal usaha
Pendapatan pembiayaan modal usaha
yang belum diakui
Jumlah
Cadangan kerugian penurunan nilai
Bersih
Pihak ketiga
Piutang pembiayaan modal usaha
Pendapatan pembiayaan modal usaha
yang belum diakui

2017

20.863.195.848

-

(1.031.875.296)
19.831.320.552
(198.313.204)

-

19.633.007.348

-

1.131.500.000

-

(111.000.000)

-

Jumlah
Cadangan kerugian penurunan nilai

1.020.500.000
(10.205.000)

-

Bersih

1.010.295.000

-

Jumlah

20.643.302.348

-

Perusahaan mensyaratkan jaminan sebagai bagian dari persyaratan kredit.
Suku bunga efektif adalah sebagai berikut:

31 Desember
Suku bunga efektif
Piutang pembiayaan modal usaha

2018

2017

5% - 36%

-

Cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

31 Desember
2018

2017

Saldo awal tahun
Penambahan cadangan

208.518.204

-

Saldo akhir tahun

208.518.204

-
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6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL USAHA (Lanjutan)
Analisis rincian piutang pembiayaan modal usaha yang akan diterima sesuai dengan masa jatuh
tempo cicilan adalah sebagai berikut:

31 Desember
2018
Pihak berelasi
Akan jatuh tempo
1-30 hari
31-60 hari
61-90 hari
90-180 hari

2017

85.018.518
7.378.002.034

-

7.463.020.552

-

Belum jatuh tempo
Dalam satu tahun
Lebih dari satu hingga dua tahun
Lebih dari dua tahun

12.368.300.000
-

-

Sub-jumlah

12.368.300.000

-

Jumlah

19.831.320.552

-

Sub-jumlah

31 Desember
2018
Pihak ketiga
Akan jatuh tempo
1-30 hari
31-60 hari
61-90 hari
90-180 hari

2017

20.500.000
250.000.000
-

-

Sub-jumlah

270.500.000

-

Belum jatuh tempo
Dalam satu tahun
Lebih dari satu hingga dua tahun
Lebih dari dua tahun

750.000.000
-

-

Sub-jumlah

750.000.000

-

1.020.500.000

-

Jumlah
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7. PIUTANG LAIN – LAIN

31 Desember
2018
Pihak ketiga
Bunga yang masih harus diterima

2017

120.308.429

36.953.425

Manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang lain-lain dapat tertagih, dengan demikian tidak
diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai piutang.
8. ASET TETAP

2018
Saldo awal
Harga perolehan
Perlengkapan dan
peralatan kantor

529.747.724

Akumulasi penyusutan
Perlengkapan dan
peralatan kantor

(466.356.234)

Nilai tercatat

Penambahan

Pengurangan

-

(14.219.696)

Saldo akhir

-

529.747.724

-

(480.575.930)

63.391.490

49.171.794

2017
Saldo awal
Harga perolehan
Tanah
Perlengkapan dan
peralatan kantor

Penambahan

Pengurangan

Saldo akhir

96.427.394

-

96.427.394

-

500.105.724

53.248.000

23.606.000

529.747.724

596.533.118

53.248.000

120.033.394

529.747.724

Akumulasi penyusutan
Perlengkapan dan
peralatan kantor

(467.832.342)

(19.080.988)

20.557.096

(466.356.234)

Nilai tercatat

128.700.776

Jumlah

63.391.490

Pada tahun 2017, terdapat penambahan aset tetap peralatan kantor sebesar Rp 53.248.000 yang
diperoleh dari pengampunan pajak (Catatan 13). Perusahaan juga menjual aset tetap tanah dan
mengakui keuntungan atas penjualan sebagai bagian dari “pendapatan lain-lain” pada laporan laba
rugi dan penghasilan komperehensif lain (Catatan 17).
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8. ASET TETAP (Lanjutan)
Penyusutan atas aset tetap dibebankan sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2018
2017
Beban umum dan administrasi (Catatan 18)

14.219.696

19.080.988

Rincian keuntungan atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2018
2017
Hasil penjualan aset tetap
Nilai tercatat

-

7.026.012.000
96.427.394

Keuntungan atas penjualan aset tetap

-

6.929.584.606

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat peristiwa
atau keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap.
9. ASET LAIN-LAIN
31 Desember
2018

2017

Jaminan telepon
Lain-lain

10.000.000
325.000

10.000.000
325.000

Jumlah

10.325.000

10.325.000

10. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

31 Desember
2018
Tenaga ahli

5.000.000

2017
27.500.000

11. LIABILITAS IMBALAN KERJA
Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003
tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas imbalan kerja ini tidak didanai.
Liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan beban imbalan kerja yang
diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dihitung oleh PT Kappa Konsultan
Utama, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 1 Februari 2019.
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11. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)
Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:
31 Desember

Tigkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Tingkat pengunduran diri
Tingkat cacat total permanen

2018

2017

8,20%
5,00%
6,00%
10% TMI 2011

6,14%
5,00%
6,00%
10% TMI 2011

a. Beban imbalan kerja

31 Desember
2018

2017

Biaya jasa kini
Bunga atas kewajiban imbalan pasti
Biaya jasa lalu sebagai
dampak penerapan pertama

32.202.000
30.909.000

20.919.000
-

-

482.492.000

Jumlah

63.111.000

503.411.000

b. Liabilitas imbalan kerja
Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

31 Desember
2018
Saldo awal tahun
Beban tahun berjalan
Keuntungan aktuaria:
Asumsi ekonomis
Penyesuaian pengalaman
Saldo akhir tahun
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2017

503.411.000
63.111.000

503.411.000

(695.000)
(527.282.000)

-

38.545.000

503.411.000
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11. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)
c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

31 Desember
2018
Saldo awal tahun
Biaya jasa kini
Biaya jasa lalu sebagai
dampak penerapan pertama
Bunga atas kewajiban imbalan pasti
Keuntungan aktuaria:
Asumsi ekonomis
Penyesuaian pengalaman
Saldo akhir tahun

2017

503.411.000
32.202.000

20.919.000

30.909.000

482.492.000
-

(695.000)
(527.282.000)

-

38.545.000

503.411.000

d. Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember
2018 adalah sebagai berikut:
Tingkat diskonto
Pengaruh
nilai kini atas
liabilitas
imbalan
Presentase
pasca-kerja
Kenaikan
Penurunan

1%
1%

35.714.000
41.958.000

Tingkat kenaikan gaji

Presentase
1%
1%

Pengaruh
atas biaya
jasa kini
42.294.000
35.519.000

e. Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:
31 Desember 2018
Kurang dari 1 tahun
1 - 2 tahun
2 - 5 tahun
Lebih dari 5 tahun

64.596.000
4.877.776.000

Jumlah

4.942.372.000
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12. MODAL SAHAM
Susunan pemegang saham dan jumlah saham pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:

Pemegang saham
Indovalue Capital
Asset Management, Ltd
PT Charnic Capital Tbk
Jumlah

Jumlah saham

Persentase
kepemilikan

Ditempatkan dan
disetor penuh

800.000.000
200.000.000

80%
20%

80.000.000.000
20.000.000.000

1.000.000.000

100%

100.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., No. 01 tanggal 6 Agustus 2018, mengenai
pernyataan keputusan pemegang saham, pemegang saham menyetujui:
•
Pengalihan/ penjualan saham sejumlah 8.849 saham dari PT Indovest Central kepada Indovalue
Capital Asset Management, Ltd.
•
Peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 52.500.000.000 menjadi sebesar
Rp 400.000.000.000.
•
Peningkatan modal ditempatkan/ disetor Perusahaan dari sebesar Rp 52.500.000.000 menjadi
sebesar Rp 100.000.000.000.
•
Perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp 1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp 100
per saham.
•
Indovalue Capital Asset Management, Ltd mengambil bagian sejumlah 275.000.000 saham atau
dengan nilai nominal sebesar Rp 27.500.000.000.
•
PT Charnic Capital Tbk mengambil bagian sejumlah 200.000.000 saham atau dengan nilai
nominal sebesar Rp 20.000.000.000.
Akta No. 01 tanggal 6 Agustus 2018 telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0016042.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal
7 Agustus 2018.
Susunan pemegang saham dan jumlah saham pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai
berikut:

Pemegang saham

Jumlah saham

Persentase
kepemilikan

Ditempatkan dan
disetor penuh

Indovalue Capital
Asset Management, Ltd
PT Pembangunan Jaya
Ir. Soekrisman

43.651
8.847
2

83,1448%
16,8514%
0,0038%

43.651.000.000
8.847.000.000
2.000.000

Jumlah

52.500

100,0000%

52.500.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., No. 9 tanggal 7 Desember 2017, mengenai jual
beli saham (dengan syarat tangguh), pemegang saham PT Pembangunan Jaya menjual seluruh
sahamnya dengan nilai nominal sebesar Rp 8.847.000.000 kepada PT Indovest Central.
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12. MODAL SAHAM (Lanjutan)
Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., No. 10 tanggal 7 Desember 2017, mengenai
jual beli saham (dengan syarat tangguh), pemegang saham Ir. Soekrisman menjual seluruh sahamnya
dengan nilai nominal sebesar Rp 2.000.000 kepada PT Indovest Central.
Berdasarkan dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., No. 9 dan No. 10 tanggal
7 Desember 2017, dinyatakan bahwa transaksi jual beli saham di atas akan menjadi efektif setelah
mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal
31 Desember 2017, Perusahaan masih belum mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan
Otoritas Jasa Keuangan oleh karena itu perubahan susunan pemegang saham tersebut masih belum
efektif.
Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Juli 2018, telah
dinyatakan dan ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 6 Agustus
2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 15 Februari 2019 yang telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027168.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, serta
telah dicatat dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) berdasarkan
Surat OJK No. S-5901/NB.111/2018 tanggal 3 Desember 2018, dengan demikian transaksi jual beli
saham berdasarkan AJB No. 9 dan AJB No. 10 tanggal 7 Desember 2017 dinyatakan telah efektif.
Uang muka setoran modal
Berdasarkan Akta Notaris Tamtomo Endropanoto, S.H., No. 04 tanggal 14 Juni 2017, pemegang
saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal
disetor Perusahaan sebesar Rp 8.000.000.000 yang semula dari Rp 44.500.000.000 terdiri dari
44.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar menjadi sebesar
Rp 52.500.000.000 terdiri dari 52.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar.
Pada tahun 2016, pemegang saham melakukan setoran modal saham sebesar Rp 8.000.000.000.
Pada tanggal 31 Desember 2016, setoran modal tersebut belum diaktakan sehingga setoran modal
tersebut dicatat sebagai uang setoran modal pada ekuitas. Pada tanggal 14 Juni 2017, setoran modal
tersebut telah diaktakan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013171.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 19 Juni
2017, sehingga uang muka setoran modal direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.
13. TAMBAHAN MODAL DISETOR
31 Desember
2018

2017

Agio saham
Pengampunan pajak

21.750.000.000
165.748.000

21.750.000.000
165.748.000

Jumlah

21.915.748.000

21.915.748.000

Agio saham
Agio saham timbul dari selisih antara penyetoran modal dengan nilai nominal modal ditempatkan dan
disetor penuh pada tahun 2010.
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13. TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)
Pengampunan pajak
Pada tanggal 27 Maret 2017, Perusahaan mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan
Pajak (“SPHPP”) atas aset perlengkapan dan peralatan kantor sebesar Rp 53.248.000 dan uang tunai
sebesar Rp 112.500.000, kepada Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) dan membayar uang tebusan
sebesar Rp 8.287.400. Pelunasan tebusan ini diakui dalam laba rugi periode berjalan. Pada tanggal
30 Maret 2017, Perusahaan menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET12403/PP/WPJ.06/2017 dari DJP. Transaksi ini dicatat sebagai tambahan modal disetor di ekuitas
sebesar Rp 165.748.000.
14. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2018
2017
Pendapatan pembiayaan investasi
Pihak berelasi
Pendapatan pembiayaan multiguna
Pihak ketiga
Jumlah

1.049.929.142

106.858.408

86.882.188

1.923.451.345

1.136.811.330

2.030.309.753

Rincian nilai pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan pembiayaan konsumen untuk
tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

31 Desember
2018
Pihak berelasi
PT Indovest Central
PT Navindo Geosat
Jumlah

2017

583.712.680
440.107.400

33.333.333
-

1.023.820.080

33.333.333

15. PENDAPATAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2018
2017
Pendapatan pembiayaan modal usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Jumlah
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15. PENDAPATAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA (Lanjutan)
Rincian nilai pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan pembiayaan modal usaha untuk
tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

31 Desember
2018

2017

Pihak berelasi
PT Okansa Propertindo
PT Charnic Indonesia
PT Navindo Technologies

331.283.750
297.166.139
213.972.414

-

Jumlah

842.422.303

-

31 Desember
2018

2017

Pihak ketiga
PT Mega Kharisma Makmur
PT Airindo Sentra Medika

332.313.652
204.000.000

-

Jumlah

536.313.652

-

16. PENDAPATAN BUNGA

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2018

2017

Bunga deposito
Bunga jasa giro

595.667.133
373.651.178

560.700.855
117.289.519

Jumlah

969.318.311

677.990.374

Perusahaan tidak memiliki pendapatan bunga yang berasal dari pihak berelasi.
17. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2018
2017
Laba selisih kurs
Keuntungan atas penjualan aset tetap
Lain-lain

1.631.065.589
171.353.547

Jumlah

1.802.419.136
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2.833.526
6.929.584.606
199.478.887
7.131.897.019
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(d/h PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2018
2017
Gaji dan tunjangan
Sewa
Perawatan gedung
Perjalanan dan transportasi
Perlengkapan kantor
Imbalan kerja karyawan (Catatan 11a)
Iklan
Penyusutan (Catatan 8)
Tenaga ahli
Lain-lain

1.321.076.649
654.000.000
174.400.000
165.405.000
90.049.338
63.111.000
30.330.455
14.219.696
5.000.000
78.076.424

562.864.261
29.065.000
142.141.320
503.411.000
2.574.000
19.080.988
27.500.000
456.220.792

Jumlah

2.595.668.562

1.742.857.361

19. PERPAJAKAN
a. Utang pajak

31 Desember
2018
PPh pasal 21
PPh pasal 25
PPh pasal 29
Jumlah
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2017

83.971.009
91.212.750

16.988.826
10.000.000
554.625

175.183.759

27.543.451
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)
b. Pajak penghasilan badan
Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba pajak untuk tahun 2018 dan 2017 adalah
sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2018
2017
Laba sebelum taksiran pajak
menurut laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain

2.391.431.849

8.097.339.785

Beda permanen:
Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan
Beban pajak
Beban lain-lain
Penyusutan
Penghasilan yang merupakan objek
pajak final
Keuntungan atas selisih kurs
yang belum direalisasi
Bunga
Keuntungan atas penjualan aset tetap
Selisih atas pencadangan piutang usaha

5.000.000
(2.295.273)

231.691.810
442.563.413
(4.141.105)

(1.148.907.391)
(969.318.311)
-

(677.990.374)
(6.929.584.606)
(181.380.152)

Total beda permanen

(2.115.520.975)

(7.118.841.014)

Beda temporer:
Beban kerugian penurunan nilai
Beban imbalan kerja

390.680.130
63.111.000

503.411.000

Taksiran laba fiskal

729.702.004

1.481.909.771

Laba kena pajak dibulatkan

729.702.000

1.481.909.000

91.212.750

-

-

185.238.625

-

(184.684.000)

91.212.750

554.625

Perhitungan taksiran pajak penghasilan:
Tarif pajak tahun 2018
(50% x 25% x Rp 729.702.000)
Tarif pajak tahun 2017
(50% x 25% x Rp 1.481.909.000)
Dikurangi: Pajak dibayar dimuka
Pasal 25
Kurang bayar pajak
penghasilan badan

35

PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk
(d/h PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (Lanjutan)
c. Aset pajak tangguhan

Dikreditkan
ke laba rugi

1 Januari 2018

2018
Dibebankan ke penghasilan
komprehensif lain

31 Desember 2018

Beban kerugian penurunan nilai
Beban imbalan kerja

11.020.780
62.926.375

48.835.016
7.888.875,0

(65.997.125)

59.855.796
4.818.125

Aset pajak tangguhan - neto

73.947.155

56.723.891

(65.997.125)

64.673.921

Dikreditkan
ke laba rugi

1 Januari 2017

2017
Dibebankan ke penghasilan
komprehensif lain

31 Desember 2017

Beban kerugian penurunan nilai
Beban imbalan kerja

-

11.020.780
62.926.375

-

11.020.780
62.926.375

Aset pajak tangguhan - neto

-

73.947.155

-

73.947.155

Berdasarkan review aset pajak tangguhan tiap akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa aset
pajak tangguhan dapat direalisasi.
d. Beban pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2018
2017
Pajak kini
Pajak tangguhan
Jumlah
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91.212.750
(56.723.891)

185.238.625
(73.947.155)

34.488.859

111.291.470
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20. LABA PER SAHAM
Berikut ini adalah data yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan laba per saham dasar:
31 Desember
2018
Laba tahun berjalan
Rata-rata tertimbang

2017

2.356.942.990
716.301.370

7.986.048.315
487.958.904

3

16

Laba per saham

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham telah
disesuaikan untuk mencarminkan pengaruh dari pemecahan saham. Pada tanggal 6 Agustus 2018,
Perusahaan melakukan pemecahan saham (stock split) dimana setiap saham dengan nilai nominal
Rp 1.000.000 dipecah menjadi Rp 100 per saham.
21. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
a. Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi

Sifat Hubungan

Transaksi

PT Charnic Capital Tbk

Pemegang saham

Beban sewa

PT Okansa Propertindo

Entitas yang dikendalikan oleh
personil manajemen kunci
Perusahaan

Piutang pembiayaan modal usaha
Pendapatan pembiayaan modal usaha

PT Navindo Geosat

Entitas yang dikendalikan oleh
personil manajemen kunci
Perusahaan

Piutang pembiayaan konsumen
Pendapatan pembiayaan konsumen

PT Navindo Technologies

Entitas yang dikendalikan oleh
personil manajemen kunci
Perusahaan

Pendapatan pembiayaan modal usaha

PT Akastra Transportindo Utama

Entitas yang dikendalikan oleh
personil manajemen kunci
Perusahaan

Piutang pembiayaan konsumen
Pendapatan pembiayaan konsumen

PT Indovest Central

Entitas yang dikendalikan oleh
personil manajemen kunci
Perusahaan

Piutang pembiayaan konsumen
Pendapatan pembiayaan konsumen

PT Charnic Indonesia

Entitas yang dikendalikan oleh
personil manajemen kunci
Perusahaan

Piutang pembiayaan modal usaha
Pendapatan pembiayaan modal usaha

Komisaris dan Direksi

Manajemen kunci Perusahaan

Gaji dan kompensasi lainnya
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21. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)
b. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

31 Desember
2018

2017

Piutang pembiayaan konsumen, bersih
PT Indovest Central
PT Navindo Geosat
PT Akastra Transportindo Utama

16.723.690.480
6.117.950.866
3.739.397.969

8.033.334.300
-

Jumlah

26.581.039.315

8.033.334.300

26,80%

16,33%

Persentase terhadap jumlah aset

31 Desember
2018

2017

Piutang pembiayaan modal usaha, bersih
PT Okansa Propertindo
PT Charnic Indonesia

12.421.555.440
7.409.764.982

-

Jumlah

19.831.320.422

-

19,99%

-

Persentase terhadap jumlah aset

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2018
2017
Pendapatan pembiayaan konsumen
PT Indovest Central
PT Navindo Geosat
PT Akastra Transportindo Utama
Jumlah
Persentase terhadap
jumlah pendapatan

583.712.680
440.107.400
26.109.062

33.333.333
-

1.049.929.142

33.333.333

19,46%

0,34%

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2018
2017
Pendapatan pembiayaan modal usaha
PT Okansa Propertindo
PT Charnic Indonesia
PT Navindo Technologies

331.283.750
297.166.139
213.972.414

-

Jumlah

842.422.303

-

15,62%

-

Persentase terhadap
jumlah pendapatan

Piutang pembiayaan konsumen dan modal usaha dilakukan berdasarkan daftar harga dan syaratsyarat yang sama seperti transaksi dengan pihak ketiga.
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21. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)
b. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2018
2017
Beban sewa
PT Charnic Capital Tbk

654.000.000

-

21,78%

-

Persentase terhadap
jumlah beban

Sewa kantor dari PT Charnic Capital Tbk dilakukan berdasarkan daftar harga dan syarat-syarat
yang sama seperti transaksi dengan pihak ketiga.
c. Gaji dan kompensasi
Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan sebesar
Rp 234.000.000 tahun 2018 dan nihil tahun 2017.
22. INSTRUMEN KEUANGAN
Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau kewajiban diselesaikan,
didasarkan pada transaksi arm’s length.
Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, bersama-sama dengan nilai tercatat, adalah sebagai berikut:

31 Desember
2018

2017

Aset keuangan
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Kas dan setara kas
Piutang pembiayaan konsumen
Piutang pembiayaan modal usaha
Piutang lain-lain
Aset lain-lain

51.532.603.329
26.762.488.057
20.643.302.348
120.308.429
10.325.000

40.290.601.311
8.728.457.324
36.953.425
10.325.000

Jumlah aset keuangan

99.069.027.163

49.066.337.060

31 Desember
2018

2017

Liabilitas keuangan
Diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
Biaya yang masih harus dibayar

5.000.000

27.500.000

Jumlah liabilitas keuangan

5.000.000

27.500.000

Nilai wajar didefinisikan sebagai total dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam
transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai
melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan
likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas yang didiskontokan dan
model penetapan harga opsi yang sewajarnya.
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22. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)
Perusahaan menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan:
Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif
untuk aset atau liabilitas sejenis.
Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai
efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai
efek yang signifikan atas nilai wajar tidak dapat diobservasi.
Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo dalam satu tahun atau kurang (kas dan
setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan modal usaha, dan piutang lain-lain)
mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
23. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrument keuangan yaitu risiko kredit,
risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional.
Sektor Perusahaan pembiayaan banyak dipengaruhi oleh berbagai risiko, baik yang bersifat internal
maupun eksternal, oleh karena itu Perusahaan menerapkan manajemen risiko untuk menjaga kinerja
Perusahaan. Kebijakan manajemen risiko disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisis risikorisiko yang mungkin timbul serta mengelola risiko tersebut agar tingkat risiko sesuai dengan batasan
yang dapat disetujui oleh dewan direksi dan komisaris serta mampu menyesuaikan diri seiring dengan
perkembangan Perusahaan.
Risiko kredit
Risiko kredit merupakan salah satu risiko yang utama dihadapi oleh perusahaan pembiayaan. Risiko
kredit merupakan risiko kerugian yang terjadi pada Perusahaan akibat ketidakpastian atau kegagalan
debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan pada saat jatuh tempo.
Perusahaan menerapkan manajemen risiko kredit agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya
kredit debitur yang bermasalah. Penerapan manajemen risiko terhadap risiko kredit ini dilakukan
Perusahaan dengan cara penuh kehati-hatian dalam memberikan kredit. Proses manajemen risiko
kredit meliputi:
Melakukan analisa terhadap calon debitur
Perusahaan akan melakukan analisa studi kelayakan atas jaminan yang diberikan. Selain itu
Perusahan juga melaksanakan analisa kredit atas calon debitur yang bertujuan untuk mengetahui
kondisi keuangan dan kemampuan/ kapasitas calon debitur untuk melakukan pembayaran. Tahap
terakhir dalam analisa calon debitur adalah melakukan pengecekan atas kredibilitas atau reputasi dari
calon debitur yang berfungsi untuk mengetahui karakter calon debitur.
Menetapkan batasan kredit yang dapat diajukan oleh calon debitur
Analisa yang dilakukan sebelumnya akan dirangkum dan diserahkan kepada komite kredit dalam
bentuk proposal untuk dijadikan dasar pertimbangan atas batasan kredit yang diberikan kepada calon
debitur.
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23. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)
Pengawasan terhadap debitur
Perusahaan melakukan pengendalian intern yang kuat, manajemen penagihan yang baik dan secara
berkala melakukan pemantauan dan analisa terhadap kondisi usaha debitur dan objek pembiayaan
sepanjang kontrak berjalan.
Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tangggal
31 Desember 2018 dan 2017:
2018

Belum jatuh tempo dan
tidak mengalami
penurunan nilai

Jatuh tempo
dan tidak
mengalami
penurunan
nilai

Mengalami
penurunan nilai

Cadangan kerugian
penurunan nilai

Jumlah

Kas dan setara kas
Piutang pembiayaan
konsumen
Piutang pembiayaan
modal usaha
Piutang lain-lain
Aset lain-lain

51.502.664.695

-

-

-

51.502.664.695

27.032.816.219

-

-

(270.328.162)

26.762.488.057

20.851.820.552
120.308.429
10.325.000

-

-

(208.518.204)
-

20.643.302.348
120.308.429
10.325.000

Jumlah

99.517.934.895

-

-

(478.846.366)

99.039.088.529

2017

Belum jatuh tempo dan
tidak mengalami
penurunan nilai

Jatuh tempo
dan tidak
mengalami
penurunan
nilai

Mengalami
penurunan nilai

Cadangan kerugian
penurunan nilai

Jumlah

Kas dan setara kas
Piutang pembiayaan
konsumen
Piutang pembiayaan
modal usaha
Piutang lain-lain
Aset lain-lain

40.161.093.128

-

-

-

40.161.093.128

8.816.623.560

-

-

(88.166.236)

8.728.457.324

36.953.425
10.325.000

-

-

-

36.953.425
10.325.000

Jumlah

49.024.995.113

-

-

(88.166.236)

48.936.828.877

Piutang pembiayaan konsumen dan piutang pembiayaan modal usaha yang pembayaran angsuran
sudah jatuh tempo tetapi belum lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tidak
mengalami penurunan nilai.
Risiko pasar
Risiko pasar atau risiko sistematik merupakan risiko yang muncul akibat adanya perubahan kondisi
pasar seperti perubahan tingkat bunga, inflasi, dan situasi politik yang mempengaruhi jalannya bisnis
Perusahaan. Risiko pasar pada umumnya tidak dapat dihindari, oleh karena itu Perusahaan harus
mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Risiko tingkat bunga merupakan salah
satu risiko yang signifkan atas perusahaan pembiayaan. Perubahan atas tingkat bunga acuan dapat
mempengaruhi nilai pembiayaan yang diberikan oleh perusahaaan sehingga dapat meningkatkan
risiko kredit bagi Perusahaan.
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23. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)
Pola aktivitas usaha Perusahaan saat ini memiliki eksposure minimal terhadap risiko pasar
dikarenakan Perusahaan saat ini hanya memiliki beberapa pembiayaan dalam mata uang asing
dimana bunga yang dibebankan pada konsumen merupakan suku bunga tetap. Perusahaan telah
menerapkan manajemen risiko sebagai berikut:
•
•

Melakukan kajian atas tingkat suku bunga yang diberikan kepada setiap debitur
Membatasi eksposur dengan melakukan investasi yang memiliki suku bunga tetap, dalam hal ini
adalah deposito berjangka.

Tabel berikut menggambarkan rincian aset keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut
tanggal jatuh tempo angsuran untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga.

Tingkat bunga
mengambang
Aset Keuangan
Kas dan setara kas
Piutang pembiayaan
konsumen
Piutang pembiayaan
modal usaha
Piutang lain-lain
Aset lain-lain
Jumlah

<3 bulan

Jumlah

Tidak
dikenakan bunga

>2 tahun

Jumlah

-

51.532.603.329

-

-

-

-

51.532.603.329

-

1.131.444.340

2.937.326.314

3.860.956.243

19.103.089.322

-

27.032.816.219

-

355.518.518
-

8.128.002.034
-

12.368.300.000
-

-

120.308.429
10.325.000

20.851.820.552
120.308.429
10.325.000

-

53.019.566.187

11.065.328.348

16.229.256.243

19.103.089.322

130.633.429

99.547.873.529

Tingkat bunga
mengambang
Aset Keuangan
Kas dan setara kas
Piutang pembiayaan
konsumen
Piutang pembiayaan
modal usaha
Piutang lain-lain
Aset lain-lain

2018
Tingkat bunga tetap
3-12 bulan
>1-2 tahun

2017
Tingkat bunga tetap
3-12 bulan
>1-2 tahun

<3 bulan

Tidak
dikenakan bunga

>2 tahun

Jumlah

-

40.290.601.311

-

-

-

-

40.290.601.311

-

182.904.359

538.555.290

616.876.172

7.478.287.738

-

8.816.623.559

-

-

-

-

-

36.953.425
10.325.000

36.953.425
10.325.000

-

40.473.505.670

538.555.290

616.876.172

7.478.287.738

47.278.425

49.154.503.295

Risiko likuiditas
Risiko likuiditas dalam Perusahaan pembiayaan dapat muncul akibat adanya kesulitan dalam
menyediakan uang tunai atau aktiva jangka pendek yang dapat dikonversi menjadi kas dengan
segera dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban Perusahaan.
Perusahaan mengurangi risiko pendanaan dengan mendiversifikasi sumber dana yang terdapat di
Perusahaan. Perusahaan mendapatkan sumber dana dari modal sendiri dan penerimaan angsuran
pelanggan.
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23. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)
Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas asset keuangan Perusahaan pada
tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 :
2018
Tidak memiliki
tanggal jatuh tempo
kontraktual
Aset Keuangan
Kas dan setara kas
Piutang pembiayaan
konsumen
Piutang pembiayaan
modal usaha
Piutang lain-lain
Aset lain-lain

Jatuh tempo
<1 bulan

51.532.603.329

3-12 bulan

1-3 tahun

Jumlah

-

-

-

-

51.532.603.329

474.935.386

656.508.954

2.937.326.314

22.964.045.566

27.032.816.219

120.308.429
10.325.000

105.518.518
-

250.000.000
-

8.128.002.034
-

12.368.300.000
-

20.851.820.552
120.308.429
10.325.000

51.663.236.758

580.453.904

906.508.954

11.065.328.348

35.332.345.566

99.547.873.529

-

Jumlah

1-3 bulan

2017
Tidak memiliki
tanggal jatuh tempo
kontraktual
Aset Keuangan
Kas dan setara kas
Piutang pembiayaan
konsumen
Piutang pembiayaan
modal usaha
Piutang lain-lain
Aset lain-lain
Jumlah

Jatuh tempo
<1 bulan

1-3 bulan

3-12 bulan

1-3 tahun

Jumlah

40.290.601.311

-

-

-

-

40.290.601.311

-

60.953.941

121.950.418

538.555.290

8.095.163.910

8.816.623.559

36.953.425
10.325.000

-

-

-

-

36.953.425
10.325.000

40.337.879.736

60.953.941

121.950.418

538.555.290

8.095.163.910

49.154.503.295

Risiko operasional
Dalam melaksanakan proses bisnis, Perusahaan tidak terlepas dari risiko operasional yang muncul
sebagai akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi informasi
dan/atau adanya kejadian eksternal. Pengelolaan risko operasional bertujuan untuk memastikan
seluruh aktivitas operasional telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan didukung
oleh individu yang professional dan memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan utama dan
terlindung dari tindakan kecurangan dari oknum yang merugikan Perusahaan.
Untuk meminimalisir hal tersebut Perusahaan menerapkan berbagai kebijakan seperti: menerapkan
internal audit untuk menganalisa penyimpangan yang timbul, peningkatan pemahaman terhadap
SOP (standard operating procedure) yang berlaku, pengembangan SDM melalui sertifikasi dan
penerapan Business Continuity Plan.
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23.

KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)
Pengelolaan modal
Tujuan Perusahaan mengelola modal untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan
serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur modal dan hasil pengembalian
ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan
efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas
operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Dalam rangka
mempertahankan atau menyesuaikan jumlah struktur modal, Perusahaan dapat mengeluarkan
saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

24. SEGMEN OPERASI
Segmen operasi Perusahaan berdasarkan jenis produk adalah piutang pembiayaan konsumen dan
piutang pembiayaan modal usaha.
Untuk tujuan pelaporan manajemen, hasil operasi Perusahaan dilaporkan dalam dua segmen usaha,
yaitu pembiayaan konsumen dan pembiayaan modal usaha sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018
Pendapatan
Pendapatan
pembiayaan
pembiayaan
konsumen
modal usaha
Jumlah
Pendapatan segmen
Pendapatan pembiayaan

1.136.811.330

1.485.885.955

2.622.697.285

Beban segmen
Beban kerugian penurunan nilai

(198.816.117)

(208.518.204)

(407.334.321)

937.995.213

1.277.367.751

2.215.362.964
2.771.737.447
(2.595.668.562)

Hasil segmen
Pendapatan tidak dapat dialokasi
Beban tidak dapat dialokasi
Laba sebelum pajak

2.391.431.849

Beban pajak

(34.488.859)

Laba bersih tahun berjalan
Aset segmen
Aset tidak dapat dialokasi

2.356.942.990
26.762.488.057

Jumlah aset

20.643.302.348

47.405.790.405
51.777.082.473
99.182.872.878

Liabilitas segmen
Liabilitas tidak dapat dialokasi

218.728.759

Jumlah liabilitas

218.728.759
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24. SEGMEN OPERASI (Lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017
Pendapatan
Pendapatan
pembiayaan
pembiayaan
konsumen
modal usaha
Jumlah
Pendapatan segmen
Pendapatan pembiayaan

2.030.309.753

-

2.030.309.753

-

-

-

2.030.309.753

-

2.030.309.753
7.809.887.393
(1.742.857.361)

Beban segmen
Beban kerugian penurunan nilai
Hasil segmen
Pendapatan tidak dapat dialokasi
Beban tidak dapat dialokasi
Laba sebelum pajak

8.097.339.785

Beban pajak

(111.291.470)

Laba bersih tahun berjalan

7.986.048.315

Aset segmen
Aset tidak dapat dialokasi

8.728.457.324

Jumlah aset

-

8.728.457.324
40.475.218.381
49.203.675.705

Liabilitas segmen
Liabilitas tidak dapat dialokasi

558.454.451

Jumlah liabilitas

558.454.451

25. DEFISIT
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo defisit Perusahaan masing-masing sebesar
Rp 23.413.583.756 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp 25.770.526.746 pada tanggal
31 Desember 2017.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Perusahaan melakukan rencana-rencana sebagai berikut
untuk memperbaiki kondisi operasi dan keuangannya:
• Sebagian besar dana yang dimiliki Perusahaan disalurkan ke sektor korporasi (Corporate), dengan
strategi yang diterapkan tersebut maka dapat meminimalisir risiko Perusahaan baik internal
maupun eksternal, jangka waktu pengembalian yang lebih pendek, serta tersedianya likuiditas
untuk pembiayaan yang cepat.
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25. DEFISIT (Lanjutan)
• Perusahaan memiliki kriteria dalam menyalurkan atau memberikan pembiayaan, diantaranya
adalah ketelitian dan kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, dan kemampuan menganalisa
keuangan debitur serta kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran kembali pinjamannya.
• Pada tahun 2018 dan 2017, Perusahaan melakukan penambahan modal saham masing-masing
sebesar Rp 8.000.000.000 dan Rp 47.500.000.000. Perusahaan juga berencana akan menambah
modal saham pada tahun 2019 dengan melakukan penawaran umum perdana saham pada Bursa
Efek Indonesia.
Hal di atas mengakibatkan rendahnya biaya piutang ragu-ragu dan ketetapan waktu pembayaran oleh
pelanggan (debitur), serta menurunnya saldo defisit Perusahan sejak tahun 2017 sampai dengan
31 Desember 2018. Selain itu, dengan penambahan modal, Perusahaan dapat meningkatkan
peyaluran pembiayaan dan peningkatan debitur Perusahaan.
Manajemen Perusahaan yakin bahwa rencana-rencana di atas efektif untuk memperbaiki kondisi
Perusahaan. Laporan keuangan tidak mencakup penyesuaian yang berasal dari ketidakpastian
tersebut.
26. IKATAN
Pada tanggal 27 November 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa ruangan
perkantoran yang terletak di Menara Sudirman Lantai 8 dengan PT Charnic Capital Tbk. Perjanjian ini
berlaku selama dua tahun dengan beban sewa sebesar Rp 654.000.000 per tahun.
27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diaktakan dengan Akta Notaris
Andalia Farida, SH., M.H., No. 31 tanggal 24 Januari 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0004394.AH.01.02.
Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan
terbatas PT Fuji Finance Indonesia Tbk, para pemegang saham menyetujui:
a. Menyetujui perubahan status Perusahaan yang semula Perusahaan Tertutup/Non Publik menjadi
Perusahaan Terbuka/Publik.
b. Menyetujui bahwa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik dalam Penawaran Umum
Perdana adalah sebanyak-banyaknya 300.000.000 lembar saham atau sebanyak-banyaknya
23,08% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana
Saham (Initial Public Offering) pada Bursa Efek Indnesia (BEI).
c. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, menjadi sebagai
berikut:
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Indepeden
Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen

: Anton Santoso
: Freddy Santoso
: Anastasia Christinawati Jaya Saputra
: Anita Marta
: Hartono Santoso
: Dian Ariyantiwijaya
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27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diaktakan dengan Akta Notaris
Andalia Farida, SH., M.H., No. 12 tanggal 15 Februari 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum
dan
Hak
Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
dengan
Surat
Keputusan
No. AHU-0008682.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang persetujuan perubahan
anggaran dasar perseroan terbatas PT Fuji Finance Indonesia Tbk, para pemegang saham
menyetujui dan menegaskan serta menyatakan kembali:
a. Keputusan para pemegang saham Perusahaan yang dimuat dalam Notulen RUPSLB tanggal
31 Juli 2018 yang menyetujui pengalihan saham masing-masing milik PT Pembangunan Jaya
sebanyak 8.847 saham dan milik Tuan Insinyur Soekrisman sebanyak 2 saham kepada
PT Indovest Central telah efektif.
b. Keputusan para pemegang saham Perusahaan yang dimuat dalam Akta Nomor 1 tanggal
6 Agustus 2018 antara lain sebagai berikut:
i) Pengalihan/penjualan sejumlah 8.849 saham dari PT Indovest Central kepada Indovalue
Capital Asset Management Ltd.
ii) Peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 52.500.000.000 menjadi sebesar
Rp 400.000.000.000.
iii) Peningkatan modal ditempatkan/disetor Perusahaan dari sebesar Rp 52.500.000.000 menjadi
sebesar Rp 100.000.000.000.
iv) Perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 100 tiap-tiap
saham.
v) Indovalue Capital Asset Management Ltd. mengambil bagian sejumlah 275.000.000 saham
atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 27.500.000.000.
vi) PT Charnic Capital Tbk mengambil bagian sejumlah 200.000.000 saham atau dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp 20.000.000.000.
c. Peningkatan Modal Dasar Perusahaan dari sebesar Rp 400.000.000.000 terbagi atas
4.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100 menjadi sebesar
Rp 500.000.000.000 terbagi atas 5.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp 100.
28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal 15 Februari 2019, Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan PT Fuji Finance
Indonesia Tbk (d/h PT Jaya Fuji Leasing Pratama) tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.
Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan di Bursa Efek
Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, Perusahaan menerbitkan
kembali laporan keuangan PT Fuji Finance Indonesia Tbk (d/h PT Jaya Fuji Leasing Pratama) tanggal
31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang
disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan informasi pengungkapan atas laporan keuangan,
yaitu pengungkapan umum (Catatan 1), piutang pembiayaan konsumen (Catatan 5), modal saham
(Catatan 12), tambahan modal disetor (Catatan 13), pendapatan pembiayaan konsumen (Catatan 14),
pendapatan pembiayaan modal usaha (Catatan 15), pendapatan bunga (Catatan 16), saldo dan
transaksi dengan pihak berelasi (Catatan 21), defisit (Catatan 25), ikatan (26), peristiwa setelah
periode laporan (Catatan 27), dan penerbitan kembali laporan keuangan (Catatan 28).
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29. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan
pada tanggal 18 Maret 2019.
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