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PT Campina Ice Cream Industry Tbk

Jl. Rungkut Industri II/15-17 
Kel. Tenggilis Mejoyo; Kec. Tenggilis Mejoyo
Surabaya 60293

Telepon : (62-31) 843 2247 
Faksimili : (62-31) 843 9232
Website : www.campina.co.id

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif 6 Desember 2017
Masa Penawaran Umum 8, 11, 12 Desember 2017
Tanggal Penjatahan 14 Desember 2017
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik 18 Desember 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 18 Desember 2017
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia 19 Desember 2017

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

 

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, 
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SAHAM BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS 
KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. 

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA 
(“BEI”)

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang industri pengolahan es krim
Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Rungkut Industri II/15-17 

Kel. Tenggilis Mejoyo; Kec. Tenggilis Mejoyo
Surabaya 60293

Telepon : (62-31) 843 2247 
Faksimili : (62-31) 843 9232

Website : www.campina.co.id
30 (tiga puluh) kantor perwakilan yang terletak di :

Kosambi, Cibinong, Gunung Sindur, Cibitung, Serang, Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Cirebon, Karawang, Subang, Yogyakarta, Semarang, Solo, Tegal, 
Pekalongan, Purwokerto, Kebumen, Kudus, Surabaya, Malang, Jember, Nganjuk, Mojokerto, Bojonegoro, Madura, Banyuwangi, Probolinggo, Kediri, Aceh

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebesar 885.000.000 (delapan ratus delapan puluh lima juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15,04% 
(lima belas koma nol empat persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai 
nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp330,- (Tiga Ratus Tiga 
Puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai 
saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp292.050.000.000,- (Dua Ratus 
Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Puluh Juta 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 telah 
ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA ( terafiliasi )

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Artha Sekuritas Indonesia, PT Indosurya Bersinar Sekuritas, PT Jasa Utama Capital Sekuritas, PT KGI Sekuritas Indonesia, 

PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas, PT Onix Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, 
PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Profindo Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-
masing terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT STRATEGI INOVASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK. RISIKO USAHA LAINNYA 
DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI. 

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

RISIKO  YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA 
SAHAM INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. 

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana 
Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) dengan surat No. 002/DIR/CMPI/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar 
Modal, sebagaimana dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 
beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut ”UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di Bursa 
Efek Indonesia (”BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan 
dengan BEI yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 6 November 2017 apabila memenuhi persyaratan pencatatan 
yang ditetapkan oleh BEI. Jika ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Saham batal demi 
hukum dan pembayaran pesanan Saham dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan 
UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung 
jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. 

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

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan terafiliasi secara langsung maupun 
tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap 
mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek.

Para Penjamin Efek Lainnya serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana 
Saham ini menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 
Hubungan afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi 
Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DILUAR WILAYAH 
REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN 
SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN 
SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI 
NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH 
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA 
TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN 
 
 
Afiliasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, 

yaitu: 
a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat 

kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;  
b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris 

dari pihak tersebut;  
c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih 

anggota Direksi atau Komisaris yang sama;                   
d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun 

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan 
tersebut;  

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

f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 
   
Anggota Bursa : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) 

UUPM. 
 

BAE : Biro Administrasi Efek, salah satu lembaga penunjang pasar modal Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUPM yang melakukan pengelolaan 
administrasi saham Perseroan  dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora . 
 

Bapepam : berarti Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak 
dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM. 
 

Bapepam & LK : 
 

berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal juncto Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 206/PMK.01/2014 tanggal 17 
Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 

   
BEI : berarti Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau 

sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain 
dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana 
didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan 
oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini 
dicatatkan. 

   
Daftar Pemesanan Pembelian 
Saham atau DPPS 
 

: berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang 
Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang 
dipersiapkan oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek, daftar mana disusun 
berdasarkan FPPS.  
 

DPS 
 
 
 
 

: Daftar Pemegang Saham yang merupakan daftar yang dikeluarkan oleh KSEI 
yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam 
Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang 
rekening di KSEI.  
 

Efek  
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 

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 Efek.  
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Efektif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisi 
 
 
 
Formulir Konfirmasi Penjatahan 
atau FKP 
 
 
 
Formulir Pemesanan Pembelian 
Saham atau FPPS 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai 
dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:  
• atas dasar lewatnya waktu, yakni: 

- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara 
lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kr i ter ia yang di tetapkan 
dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam 
rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan yang terkait 
dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau  

- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan 
Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK 
dipenuhi; atau  

• atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan 
dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. 

 
berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang 
Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di 
Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.  
 
Formulir yang dikeluarkan oleh manajer Penjatahan yang merupakan 
konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti 
kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada 
Pasar Perdana.  
 
Asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi 
Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam rangkap 5 
(lima) yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tandatangan 
asli pemesan serta diajukan oleh pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada 
saat memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran.  
 

Harga Penawaran : berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran  Umum Perdana 
Saham, yaitu sebesar Rp330,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah). 
 

Hari Bursa : Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa yaitu hari Senin sampai 
dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau 
dinyatakan libur bursa oleh Bursa Efek. 

   
Hari Kerja : Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah 

ditetapkan sebagai hari libur nasional. 
 
Hari Kalender 

 
: 

 
Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, 
termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu 
oleh Pemerintah Republik Indonesia.  
 

KAP 
 
 
Karyawan 

: 
 
 
: 

Berarti Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan 
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
Orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar karyawan, termasuk karyawan 
tetap maupun karyawan kontrak Perseroan berdasarkan surat 
ketetapan/perjanjian dengan menerima gaji/imbalan secara tetap setiap bulan 
dari Perseroan. 

   
KSEI 
 
 
 
Kemenkumham 

: 
 
 
 
:  

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 
merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  
 
berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
(dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen 
Hukum dan  Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). 
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Efektif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisi 
 
 
 
Formulir Konfirmasi Penjatahan 
atau FKP 
 
 
 
Formulir Pemesanan Pembelian 
Saham atau FPPS 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai 
dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:  
• atas dasar lewatnya waktu, yakni: 

- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara 
lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kr i ter ia yang di tetapkan 
dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam 
rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan yang terkait 
dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau  

- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan 
Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK 
dipenuhi; atau  

• atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan 
dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. 

 
berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang 
Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di 
Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.  
 
Formulir yang dikeluarkan oleh manajer Penjatahan yang merupakan 
konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti 
kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada 
Pasar Perdana.  
 
Asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi 
Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam rangkap 5 
(lima) yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tandatangan 
asli pemesan serta diajukan oleh pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada 
saat memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran.  
 

Harga Penawaran : berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran  Umum Perdana 
Saham, yaitu sebesar Rp330,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah). 
 

Hari Bursa : Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa yaitu hari Senin sampai 
dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau 
dinyatakan libur bursa oleh Bursa Efek. 

   
Hari Kerja : Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah 

ditetapkan sebagai hari libur nasional. 
 
Hari Kalender 

 
: 

 
Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, 
termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu 
oleh Pemerintah Republik Indonesia.  
 

KAP 
 
 
Karyawan 

: 
 
 
: 

Berarti Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan 
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
Orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar karyawan, termasuk karyawan 
tetap maupun karyawan kontrak Perseroan berdasarkan surat 
ketetapan/perjanjian dengan menerima gaji/imbalan secara tetap setiap bulan 
dari Perseroan. 

   
KSEI 
 
 
 
Kemenkumham 

: 
 
 
 
:  

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 
merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  
 
berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
(dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen 
Hukum dan  Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). 

   

  
Konfirmasi Tertulis 
 
 
 
Konsultan Hukum 
 
 
 
Manajer Penjatahan 
 
 
 
 
 
 
Masa Penawaran Umum 
Perdana Saham 
 
 
 
Masyarakat / Publik 
 
 
 
 
 
 
 
Menkumham 
 
 
 
 
OJK 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 

berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau  Bank Kustodian 
dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan  Pemegang Rekening di Pasar 
Sekunder.   
 
berarti Irma & Solomon Law Firm yang melakukan  pemeriksaan atas fakta 
hukum yang ada mengenai Perseroan  serta keterangan hukum lain yang 
berkaitan dalam rangka  Penawaran Umum Perdana Saham.   
 
berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia, sebagai Penjamin  Pelaksana Emisi 
Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan  dari Saham Yang Ditawarkan 
sesuai dengan ketentuan yang  diatur dalam Peraturan No. IX.A.7. Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 
Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran 
Umum (untuk selanjutnya disebut “Peraturan Nomor IX.A.7”)   
 
berarti suatu jangka waktu di mana permintaan pemesanan Saham Yang 
Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat  kepada Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek dan Penjamin Emisi  Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan 
FPPS,  jangka waktu mana tidak dapat kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.   
 
berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan hukum,  baik Warga 
Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia  dan/atau badan usaha 
Indonesia dan/atau Warga Negara Asing  dan/atau entitas asing dan/atau 
badan usaha asing, baik yang  bertempat tinggal atau berkedudukan di 
Indonesia maupun  bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, 
dengan  memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku  di 
Indonesia.   
 
berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik 
Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri  Kehakiman Republik 
Indonesia yang berubah nama Menteri  Hukum dan Perundang-Undangan 
Republik Indonesia). 
 
Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari 
campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa 
keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 
Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam dan LK 
yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.  

   
Pasar Modal : Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar 

modal yang berlaku di Indonesia. 
   
Pasar Perdana : berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan  oleh Perseroan 

kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang 
Ditawarkan tersebut dicatatkan pada  Bursa Efek. 

 
PDB   
 
 
Pemerintah  
 
Pemegang Rekening 
 
 
 

 
: 
 
 
: 
 
: 
 
 
 
 

 
berarti singkatan dari Pertumbuhan Domestik Bruto, yaitu  nilai pasar semua 
barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu  negara pada periode tertentu.   
 
Pemerintah Republik Indonesia. 
 
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.  
 
 



vi

  
Pemegang Saham Utama 
 
 
 
 
 
 
Penawaran Awal 
 
 
 
 
 
Penawaran Umum  
 
 
 
Pengendali 
 
 
 
 
Penjamin Emisi Efek 
 
 
 
 
 
 
 
Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek 
 
Penitipan Kolektif 
 
Peraturan No. IX.A.2 
 
 
 
Peraturan No.IX.A.7 
 
 
 
Peraturan No. IX.E.1 
 
 
 
Peraturan No.IX.E.2 
 
 
 
Peraturan No.IX.J.1 
 
 
 
 
Peraturan OJK No. 7/2017 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 

berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki 
paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang 
mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari 
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu 
perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan.  
 
berarti suatu ajakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan 
menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk mengetahui minat 
Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah Saham Yang 
Ditawarkan yang ingin dibeli dan/atau perkiraan harga atas harga penawaran 
efek.  
 
berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual 
Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan 
peraturan pelaksanaannya.  
 
berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 
seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan 
untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun 
pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.  
 
Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan 
untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, menjamin 
penjualan Saham Yang Akan Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil 
Penawaran  Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan, dengan 
memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek.  
 
Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan 
Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia.   
 
Jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.  
 
Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-
122/BL/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam 
Rangka Penawaran Umum. 
 
Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan 
Efek dalam Penawaran Umum. 
 
berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan 
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.  
 
berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan 
Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 
 
berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar 
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan 
Perusahaan Publik. 
 
berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan 
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek 
Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari 
Peraturan No. IX.C.1 kecuali angka 6 huruf I yang mengatur tentang ketentuan 
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Pemegang Saham Utama 
 
 
 
 
 
 
Penawaran Awal 
 
 
 
 
 
Penawaran Umum  
 
 
 
Pengendali 
 
 
 
 
Penjamin Emisi Efek 
 
 
 
 
 
 
 
Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek 
 
Penitipan Kolektif 
 
Peraturan No. IX.A.2 
 
 
 
Peraturan No.IX.A.7 
 
 
 
Peraturan No. IX.E.1 
 
 
 
Peraturan No.IX.E.2 
 
 
 
Peraturan No.IX.J.1 
 
 
 
 
Peraturan OJK No. 7/2017 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 

berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki 
paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang 
mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari 
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu 
perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan.  
 
berarti suatu ajakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan 
menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk mengetahui minat 
Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah Saham Yang 
Ditawarkan yang ingin dibeli dan/atau perkiraan harga atas harga penawaran 
efek.  
 
berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual 
Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan 
peraturan pelaksanaannya.  
 
berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 
seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan 
untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun 
pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.  
 
Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan 
untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, menjamin 
penjualan Saham Yang Akan Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil 
Penawaran  Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan, dengan 
memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek.  
 
Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan 
Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia.   
 
Jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.  
 
Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-
122/BL/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam 
Rangka Penawaran Umum. 
 
Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan 
Efek dalam Penawaran Umum. 
 
berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan 
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.  
 
berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan 
Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 
 
berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar 
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan 
Perusahaan Publik. 
 
berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan 
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek 
Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari 
Peraturan No. IX.C.1 kecuali angka 6 huruf I yang mengatur tentang ketentuan 

  
 
 
 
 
 
Peraturan OJK No. 8/2017 
 
 
 
 
Peraturan OJK No. 25/2017 
 
 
Peraturan OJK No. 32/2014 

 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
: 

mengenai dokumen lain berupa perjanjian pendahuluan dengan Bursa Efek 
yang baru akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 6 (enam) bulan 
terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan OJK ini yaitu tanggal 14 Maret 
2017.  
 
berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus 
dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat 
Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan 
IX.C.3.  
 
berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham 
yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum 
 
berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang 
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 
Terbuka, dimana beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah dengan 
Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.04/2014. 

   
Peraturan OJK No. 33/2014 
 
 
Peraturan OJK No. 34/2014 
 
 
Peraturan OJK No. 35/2014 
 
 
Peraturan OJK No. 30/2015 
 
 
Peraturan OJK No. 55/2015 
 
 
Peraturan OJK No. 56/2015 
 
 
Peraturan Pencatatan Bursa 
Efek 
 
 
 
Perjanjian Pendaftaran Efek 
 
 
 
 
 
Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham 
 
 
 
 
Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek atau PPEE 
 
 
 
 

: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 

berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang 
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.  
 
berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang 
Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang 
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.  
 
berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.  
 
berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.  
 
berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi 
Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/ BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 
tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang 
Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.  
 
berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-
042/SHM/KSEI/1017 tanggal 30 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani 
oleh dan antara KSEI dan Perseroan, berikut perubahan-perubahannya dan/ 
atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya 
yang akan dibuat di kemudian hari.  
 
berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 21 
tanggal 6 Oktober 2017, beserta addendum perjanjian, termasuk segenap 
pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat 
dikemudian hari, oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan 
sehubungan dengan Penawaran Umum.  
 
berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan 
No. 20 tanggal 6 Oktober 2017, beserta addendum perjanjian, termasuk 
segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang 
dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, 
Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.  
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Pernyataan Efektif 
 
 
 
Pernyataan Pendaftaran 
 
 

: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 

berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah 
terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai Peraturan 
No. IX.A.2.  
 
Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari dokumen‐dokumen yang 
wajib diajukan berikut lampiran‐lampirannya kepada OJK termasuk semua 
perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna 
memenuhi persyaratan OJK. 
 

Perseroan : berarti PT Campina Ice Cream Industry Tbk., berkedudukan di Surabaya, suatu 
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara 
Republik Indonesia. 

   
Prospektus 
 
 
 
Prospektus Awal  
 
 
 
 
 
 
Prospektus Ringkas  
 
 
 
 
 
PSAK 
 
Rekening Efek 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan 
tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai 
dengan Peraturan OJK No. 8/2017.  
 
berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus 
yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, 
kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah Saham Yang Ditawarkan dan 
Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek, atau hal 
lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat 
ditentukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.   
 
berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan 
Peraturan OJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-
kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa 
Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur 
dalam Peraturan No. IX.A.2.   
 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  
 
Rekening yang memuat catatan saham milik pemegang Saham yang 
diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak 
pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang Saham.  

 
Rp atau Rupiah 

 
: 

 
Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.  

   
RUPS : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para 

pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-
peraturan pelaksananya. 

   
RUPSLB 
 
Saham atau  Saham Biasa Atas 
Nama 
 
Saham Baru  
 
 
Saham Yang Ditawarkan 

: 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 
 
Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.  
 
 
berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari 
portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing 
dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) untuk ditawarkan dan dijual 
kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian 
dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebesar 885.000.000 (delapan ratus 
delapan puluh lima juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebesar-
besarnya 15,04% (lima belas koma nol empat persen) dari modal ditempatkan 
dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.  
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Pernyataan Efektif 
 
 
 
Pernyataan Pendaftaran 
 
 

: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 

berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah 
terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai Peraturan 
No. IX.A.2.  
 
Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka 
Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari dokumen‐dokumen yang 
wajib diajukan berikut lampiran‐lampirannya kepada OJK termasuk semua 
perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna 
memenuhi persyaratan OJK. 
 

Perseroan : berarti PT Campina Ice Cream Industry Tbk., berkedudukan di Surabaya, suatu 
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara 
Republik Indonesia. 

   
Prospektus 
 
 
 
Prospektus Awal  
 
 
 
 
 
 
Prospektus Ringkas  
 
 
 
 
 
PSAK 
 
Rekening Efek 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan 
tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai 
dengan Peraturan OJK No. 8/2017.  
 
berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus 
yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, 
kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah Saham Yang Ditawarkan dan 
Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek, atau hal 
lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat 
ditentukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.   
 
berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan 
Peraturan OJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-
kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa 
Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur 
dalam Peraturan No. IX.A.2.   
 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  
 
Rekening yang memuat catatan saham milik pemegang Saham yang 
diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak 
pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang Saham.  

 
Rp atau Rupiah 

 
: 

 
Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.  

   
RUPS : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para 

pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-
peraturan pelaksananya. 

   
RUPSLB 
 
Saham atau  Saham Biasa Atas 
Nama 
 
Saham Baru  
 
 
Saham Yang Ditawarkan 

: 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 
 
Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.  
 
 
berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari 
portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing 
dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) untuk ditawarkan dan dijual 
kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian 
dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebesar 885.000.000 (delapan ratus 
delapan puluh lima juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebesar-
besarnya 15,04% (lima belas koma nol empat persen) dari modal ditempatkan 
dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.  
 

  
Tanggal Distribusi  
 
 
 
Tanggal Pembayaran 
 
 
 
 
 
Tanggal Pencatatan 
 
 
 
Tanggal Pengembalian Uang 
Pemesanan 
 
 
 
 
 
 
 
Tanggal Penjatahan 
 
 
 
UU Pasar Modal 
 
 
 
 
UUPT 
 
 
 
UUWDP 
 
 
 
USD   

: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 

berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para 
pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik 
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.   
 
berarti tanggal pembayaran dari Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan hasil penjualan bersih atas 
pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham, yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Tanggal 
Distribusi Saham Yang Ditawarkan.  
 
berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di 
Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah 
Tanggal Distribusi.  
 
berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang 
Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek 
kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat 
dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana 
Saham dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang 
Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal 
Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan 
atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
berarti suatu tanggal yang disetujui Perseroan bersama dengan Penjamin Emisi 
Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa 
Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 
1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 
Tahun 1995, Tambahan Berita Negara No. 3608 beserta peraturan 
pelaksanaannya. 
 
Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang 
Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 dan peraturan pelaksanaannya.  
 
Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 7 Tahun 1982, Tambahan No. 3214 dan peraturan pelaksanaannya.   
 
Mata uang yang berlaku di Amerika Serikat.  
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RINGKASAN 
 
 
Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan 
keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam 
Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang 
dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi 
keuangan di Indonesia.  
 
Keterangan Singkat Mengenai Perseroan 
 
Usaha es krim dengan nama Campina dimulai pada tanggal 22 Juli 1972 di kota Surabaya oleh satu produsen es krim yang 
didirikan oleh Bapak Darmo Hadipranoto berserta istrinya, usaha ini dimulai di garasi rumah mereka yang terletak di 
Jl. Gembong Sawah, Surabaya. Saat itulah mereka mendirikan CV Pranoto. Es krim Campina milik Bapak Darmo mulai 
dikenal dan menjadi es krim favorit bagi masyarakat sampai mengundang agenda kunjungan Gubernur Jawa Timur, Bapak 
H.M.Noer ke pabrik Campina pada tahun 1973. 
 
Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis dan berkualitas. Demi meningkatkan 
varian produk, pada tahun 1982, Campina memindahkan lokasi pabriknya ke Rungkut, Surabaya yang sampai saat ini 
masih digunakan. Perkembangan cara penjualan Campina juga mulai beragam, dari menggunakan armada sepeda, freezer 
hingga van. 
 
Pada tahun 1994 Perseroan merubah nama menjadi PT Campina Ice Cream Industry.  
 
Pada tahun 2009 Perseroan lebih memfokuskan diri pada program-program yang terkait pengurangan dampak pemanasan 
global. Langkah awal dimulai dengan bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam Sosialisasi 
mengenai Pemanasan Global.  Hal ini sesuai dengan visi Perseroan yang memiliki visi dan misi untuk menjalankan usaha 
dengan berpegang teguh pada prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. 
 
Keterangan Mengenai Perseroan 
 
Perseroan didirkan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No.11 tanggal 2 September 
1994, dibuat di hadapan Sulaimansjah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia dengan Keputusan No.C2-18.936.HT.01.01.TH.94 tertanggal 26 Desember 1994, didaftarkan pada register di 
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Februari 1995 di bawah No.259, dan diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No.30 tanggal 13 April 1995, Tambahan No.3282. 
 
Akta Pendirian dan anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar 
Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan 
telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok 
Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan 
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No.8 tanggal 
5 Oktober 2017, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta Tbk”) yang telah:  

a. disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-
0020551.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-
0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017; 

b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan 
dicatat pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0177790 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 5 Oktober 2017  . 

 
Kegiatan Usaha Perseroan 
 
Keberhasilan Penjualan untuk Produk Impulse, karena Perseroan menggunakan lebih kurang 60 (enam puluh) titik distribusi 
diseluruh Indonesia dimana sebanyak 30 (tiga puluh) adalah kantor perwakilan milik Perseroan sedangkan 30 (tiga puluh) 
adalah distributor dari pihak ketiga yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga produk yang diantar dari pabrik melalui 
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Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan 
keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam 
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Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis dan berkualitas. Demi meningkatkan 
varian produk, pada tahun 1982, Campina memindahkan lokasi pabriknya ke Rungkut, Surabaya yang sampai saat ini 
masih digunakan. Perkembangan cara penjualan Campina juga mulai beragam, dari menggunakan armada sepeda, freezer 
hingga van. 
 
Pada tahun 1994 Perseroan merubah nama menjadi PT Campina Ice Cream Industry.  
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dengan berpegang teguh pada prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. 
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1994, dibuat di hadapan Sulaimansjah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia dengan Keputusan No.C2-18.936.HT.01.01.TH.94 tertanggal 26 Desember 1994, didaftarkan pada register di 
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Februari 1995 di bawah No.259, dan diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No.30 tanggal 13 April 1995, Tambahan No.3282. 
 
Akta Pendirian dan anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar 
Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan 
telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok 
Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan 
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No.8 tanggal 
5 Oktober 2017, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta Tbk”) yang telah:  

a. disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-
0020551.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-
0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017; 

b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan 
dicatat pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0177790 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 5 Oktober 2017  . 

 
Kegiatan Usaha Perseroan 
 
Keberhasilan Penjualan untuk Produk Impulse, karena Perseroan menggunakan lebih kurang 60 (enam puluh) titik distribusi 
diseluruh Indonesia dimana sebanyak 30 (tiga puluh) adalah kantor perwakilan milik Perseroan sedangkan 30 (tiga puluh) 
adalah distributor dari pihak ketiga yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga produk yang diantar dari pabrik melalui 

  
berbagai saluran penjualan yang berada di pasar tradisional, modern, armada keliling (mobile unit)  dan institusi hingga ke 
tangan pelanggan akhir sesuai dengan standar yang ditetapkan Perseroan. 
 
FMCG atau barang konsumen yang bergerak cepat (Bahasa Inggris: Fast Moving Consumer Goods (FMCG)) adalah 
produk-produk yang dapat terjual secara cepat dengan harga yang terjangkau, dan biasanya merupakan kebutuhan sehari-
hari. (sumber : en.wikipedia.org) 
 
Perseroan merupakan salah satu perusahaan barang-barang konsumen (FMCG) untuk produk es krim                                           
(sumber : www. http://marketeers.com), dengan portofolio jenis produk es krim yang beragam baik dalam bentuk : cake, 
cone, cup, pack dan stick. Perseroan juga memproduksi berbagai macam produk kue yang menggunakan bahan baku es 
krim. 
 
Perseroan berusaha untuk selalu melakukan inovasi dan pengembangan produk-produknya agar menciptakan ciri khas 
dibandingkan produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh pesaingnya. Hal yang dilakukan antara lain dengan memproduksi 
berbagai macam variasi produk Perseroan dan melalui jaringan distribusi yang luas dengan menggunakan ribuan mesin 
pendingin milik Perseroan yang tersebar di berbagai saluran penjualan yang berada di pasar tradisional, modern, armada 
keliling (mobile unit) dan institusi. 
 
Penjelasan kegiatan usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan 
Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini. 
 
Prospek Usaha 
 
Industri Es Krim di Indonesia di pengaruhi berbagai faktor, diantaranya :  
- Keberhasilan kebijakan Pemerintah dalam mengatasi pelemahan daya beli masyarakat,  
- Pertumbuhan kelas menengah  
- Peningkatan populasi usia muda  
- Iklim tropis sepanjang tahun 
- Gaya hidup kaum urban atau Urban life style  
 
Penjelasan prospek usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan 
Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.  
 
Penawaran Umum Perdana Saham 
 
Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

Jumlah Saham  : Sebesar 885.000.000 (delapan ratus delapan puluh lima juta) 
saham baru atau sebesar 15,04% (lima belas koma nol empat 
persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan 
setelah Penawaran Umum Perdana Saham. 

Nilai Nominal : Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. 
 

Harga Penawaran : Rp330,‐ (Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) setiap saham yang harus 
dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan 
Pembelian Saham / FPPS. 

Jumlah Penawaran Umum : Rp292.050.000.000,‐ (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Lima 
Puluh Juta Rupiah). 

Jumlah Saham yang dicatatkan : sebesar 5.885.000.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh 
lima juta) saham. 
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Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang 
berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan 
saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa 
kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”), 
hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan 
UUPM. 
 
Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan 
kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. 
 
Saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Ffek Indonesia 
 
Berdasarkan Akta Tbk (Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT  Campina Ice Cream 
Industry No.8 tanggal 5 Oktober 2017, dibuat di hadapan  Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.), 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah 
sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar  20.000.000.000   2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   -   
1. Sabana Prawirawidjaja  4.936.000.000   493.600.000.000  98,72% 
2. Darmo Hadipranoto  28.800.000   2.880.000.000  0,57% 
3. Justiani Hadipranoto  22.400.000   2.240.000.000  0,45% 
4. Hendro Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13% 
5. Listijani Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  5.000.000.000   500.000.000.000  100,00% 
Saham dalam Portepel  15.000.000.000   1.500.000.000.000   
 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini. maka struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara 
proforma akan menjadi sebagai berikut : 
 

Keterangan 

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

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

Nominal (%) 

Modal Dasar 20.000.000.000  2.000.000.000.000   20.000.000.000  2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh       

1. Sabana 
Prawirawidjaja  4.936.000.000   493.600.000.000  98,72%  4.936.000.000   493.600.000.000  83,87% 

2. Darmo Hadipranoto  28.800.000   2.880.000.000  0,57%  28.800.000   2.880.000.000  0,49% 
3. Justiani Hadipranoto  22.400.000   2.240.000.000  0,45%  22.400.000   2.240.000.000  0,38% 
4. Hendro Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13%  6.400.000   640.000.000  0,11% 
5. Listijani Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13%  6.400.000   640.000.000  0,11% 
6. Masyarakat  -   -  -  885.000.000   88.500.000.000  15,04% 

Jumlah Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh  5.000.000.000   500.000.000.000  100,00%  5.885.000.000  588.500.000.000 100,00% 

Saham dalam Portepel 15.000.000.000  1.500.000.000.000   14.115.000.000 1.411.500.000.000  
 

Penjelasan mengenai Saham Yang Ditawarkan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.  
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Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang 
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struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah 
sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar  20.000.000.000   2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   -   
1. Sabana Prawirawidjaja  4.936.000.000   493.600.000.000  98,72% 
2. Darmo Hadipranoto  28.800.000   2.880.000.000  0,57% 
3. Justiani Hadipranoto  22.400.000   2.240.000.000  0,45% 
4. Hendro Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13% 
5. Listijani Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  5.000.000.000   500.000.000.000  100,00% 
Saham dalam Portepel  15.000.000.000   1.500.000.000.000   
 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini. maka struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara 
proforma akan menjadi sebagai berikut : 
 

Keterangan 

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

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

Nominal (%) 

Modal Dasar 20.000.000.000  2.000.000.000.000   20.000.000.000  2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh       

1. Sabana 
Prawirawidjaja  4.936.000.000   493.600.000.000  98,72%  4.936.000.000   493.600.000.000  83,87% 

2. Darmo Hadipranoto  28.800.000   2.880.000.000  0,57%  28.800.000   2.880.000.000  0,49% 
3. Justiani Hadipranoto  22.400.000   2.240.000.000  0,45%  22.400.000   2.240.000.000  0,38% 
4. Hendro Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13%  6.400.000   640.000.000  0,11% 
5. Listijani Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13%  6.400.000   640.000.000  0,11% 
6. Masyarakat  -   -  -  885.000.000   88.500.000.000  15,04% 

Jumlah Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh  5.000.000.000   500.000.000.000  100,00%  5.885.000.000  588.500.000.000 100,00% 

Saham dalam Portepel 15.000.000.000  1.500.000.000.000   14.115.000.000 1.411.500.000.000  
 

Penjelasan mengenai Saham Yang Ditawarkan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.  
 
 
 
 
 

  
Rencana Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham 
 
Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini. setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham. akan digunakan 
sebagai berikut : 

• Sebesar  Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok hutang 
kepada Swiss Life (Singapore) Pte Ltd.  

• Sisanya akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan modal kerja. 
 

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat 
pada Bab II dalam Prospektus ini.  
 
Ikhtisar Data Keuangan Penting 
 
Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang diambil berdasarkan laporan keuangan 
Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. serta untuk untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. 
 
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2016 serta yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan, yang ditandatangani oleh Eddy 
Sutjahjo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material. 
 
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, 
Sutjahjo,Subyantara & Rekan, yang ditandatangani oleh Drs. Friyanto, Ak, MSA, CPA, CA dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian dalam semua hal yang material. 
 
Laporan Posisi Keuangan 

(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian 30 Juni 31 Desember 
2017 2016 2015 2014 

Aset Lancar  722.091   670.274   684.005   647.283  
Aset Tidak Lancar  369.787   360.767   318.357   286.399  
Total Aset  1.091.878   1.031.041   1.002.362   933.682  
Liabilitas Lancar  111.500   168.764   200.136   107.830  
Liabilitas Tidak Lancar  415.819   309.440   299.192   395.553  
Total Liabilitas  527.319   478.204   499.328   503.383  
Total Ekuitas  564.559   552.837   503.034   430.298  
Total Liabilitas dan Ekuitas  1.091.878   1.031.041   1.002.362   933.682  
 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

(dalam jutaan Rupiah) 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016  
(tidak diaudit) 

2016 2015 2014 

Pendapatan  480.781   434.819  930.532   902.779   889.401  
Beban Pokok Pendapatan  (195.539)  (176.297)  (363.928)  (357.735)  (385.528) 
Laba Kotor  285.242   258.522  566.604   545.044   503.873  
Beban Usaha  (250.510)  (208.800)  (438.926)  (413.009)  (364.251) 
Laba Usaha  34.732   49.722  127.678   132.035   139.622  
Laba Sebelum Pajak  13.617  23.898  75.604   96.018   100.315  
Laba Bersih Setelah Pajak  9.982  23.898  52.727   73.865   74.553  
Total Penghasilan Komprehensif Tahun 
Berjalan  7.680  23.898  49.803   72.737   72.472  

Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah) 49,91 119,49 263,63 369,32  372,76  
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Rasio Keuangan (tidak diaudit) 
 
 30 Juni 31 Desember 

 2017 2016 2015 2014 
Rasio Likuiditas     
Rasio Kas   3,39   2,17   1,66   2,87  
Rasio Cepat   5,10   3,13   2,53   4,42  
Rasio Lancar   6,48   3,97   3,42   6,00  
     
Rasio Solvabilitas     
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset (%)  0,48   0,47   0,50   0,54  
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (%)  0,93   0,87   1,00   1,18  
Rasio Hutang Berbunga Terhadap Ekuitas (%)  0,64   0,65   0,72   0,84  
 

 30 Juni 31 Desember 
2017 2016 2016 2015 2014 

Rasio Pertumbuhan      
Penjualan Bersih  10,6% tbd 3,1% 1,5% 13,2% 
Laba Kotor  10,3% tbd 4,0% 8,2% 9,3% 
Laba Usaha -30,1% tbd -3,3% -5,4% -0,4% 
Laba Bersih Setelah Pajak -58,2% tbd -28,6% -0,9% 4,8% 
Total Pendapatan Komprehensif Lainnya -67,9% tbd -31,5% 0,4% 1,8% 
Total Aset  tbd tbd 2,9% 7,2% 10,4% 
Total Liabilitas tbd tbd -4,2% -0,8% 2,6% 
Ekuitas  tbd tbd 9,9% 16,9% 20,3% 
  
Rasio Profitabilitas      
Marjin Laba Kotor  59,3% 59,5% 60,9% 60,4% 56,7% 
Marjin Laba Usaha (%) 7,2% 11,4% 13,7% 14,6% 15,7% 
Marjin Laba Setelah Pajak (%) 2,1% 5,5% 5,7% 8,2% 8,4% 
Marjin Setelah Total Penghasilan 
Komprehensif (%) 1,6% 5,5% 5,4% 8,1% 8,1% 

 
*tbd = tidak bisa diperbandingkan karena periode laporan keuangan terakhir tidak mencakup satu tahun buku 
 
Faktor Risiko 
 
Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya. Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi 
oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. risiko usaha dibawah ini 
merupakan risiko-risiko material dan telah diurutkan sesuai dengan bobot risiko. berdasarkan dampak dari masing-masing 
risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. 
 
Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Terkait Bisnis Dan Industri Perseroan 
• Risiko Terkait Dengan Strategi Inovasi Dan Pengembangan Produk 
• Risiko Persaingan Usaha Yang Ketat 
• Risiko Ketidakmampuan Mempertahankan Atau Meningkatkan Pertumbuhan Yang Telah Dicapai Di Masa Mendatang 
• Risiko Kenaikan Tarif Dasar Listrik 
• Risiko Ketidakberhasilan Perseroan Dalam Mempromosikan Merek-Merek Produknya 
• Risiko Ketidakmampuan Mengendalikan Jaringan Distribusi 
• Risiko Dalam Usaha Memperluas Jaringan Distribusi 
• Risiko Terkait Dengan Pasokan Dan Kenaikan Harga Bahan Baku 
• Risiko Ketergantungan Terhadap Perjanjian Lisensi Dari Produk Bermerek 
• Risiko Kerusakan Fasilitas Produksi Dan Operasional Lainnya 
• Risiko Hilangnya Hak Kekayaan Intelektual 
• Risiko Terhadap Publisitas Negatif Dan/Atau Tuntutan Atas Keamanan Dari Produk Barang Konsumen 
• Risiko Ketidakmampuan Memenuhi Peraturan/Perubahan Peraturan 
• Risiko Terkait Pertanggungan Asuransi Yang Terbatas 
• Risiko Pengendalian Mutu Terhadap Bahan Baku Dan Barang Jadi 
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 30 Juni 31 Desember 

 2017 2016 2015 2014 
Rasio Likuiditas     
Rasio Kas   3,39   2,17   1,66   2,87  
Rasio Cepat   5,10   3,13   2,53   4,42  
Rasio Lancar   6,48   3,97   3,42   6,00  
     
Rasio Solvabilitas     
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset (%)  0,48   0,47   0,50   0,54  
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (%)  0,93   0,87   1,00   1,18  
Rasio Hutang Berbunga Terhadap Ekuitas (%)  0,64   0,65   0,72   0,84  
 

 30 Juni 31 Desember 
2017 2016 2016 2015 2014 

Rasio Pertumbuhan      
Penjualan Bersih  10,6% tbd 3,1% 1,5% 13,2% 
Laba Kotor  10,3% tbd 4,0% 8,2% 9,3% 
Laba Usaha -30,1% tbd -3,3% -5,4% -0,4% 
Laba Bersih Setelah Pajak -58,2% tbd -28,6% -0,9% 4,8% 
Total Pendapatan Komprehensif Lainnya -67,9% tbd -31,5% 0,4% 1,8% 
Total Aset  tbd tbd 2,9% 7,2% 10,4% 
Total Liabilitas tbd tbd -4,2% -0,8% 2,6% 
Ekuitas  tbd tbd 9,9% 16,9% 20,3% 
  
Rasio Profitabilitas      
Marjin Laba Kotor  59,3% 59,5% 60,9% 60,4% 56,7% 
Marjin Laba Usaha (%) 7,2% 11,4% 13,7% 14,6% 15,7% 
Marjin Laba Setelah Pajak (%) 2,1% 5,5% 5,7% 8,2% 8,4% 
Marjin Setelah Total Penghasilan 
Komprehensif (%) 1,6% 5,5% 5,4% 8,1% 8,1% 

 
*tbd = tidak bisa diperbandingkan karena periode laporan keuangan terakhir tidak mencakup satu tahun buku 
 
Faktor Risiko 
 
Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya. Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi 
oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. risiko usaha dibawah ini 
merupakan risiko-risiko material dan telah diurutkan sesuai dengan bobot risiko. berdasarkan dampak dari masing-masing 
risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. 
 
Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Terkait Bisnis Dan Industri Perseroan 
• Risiko Terkait Dengan Strategi Inovasi Dan Pengembangan Produk 
• Risiko Persaingan Usaha Yang Ketat 
• Risiko Ketidakmampuan Mempertahankan Atau Meningkatkan Pertumbuhan Yang Telah Dicapai Di Masa Mendatang 
• Risiko Kenaikan Tarif Dasar Listrik 
• Risiko Ketidakberhasilan Perseroan Dalam Mempromosikan Merek-Merek Produknya 
• Risiko Ketidakmampuan Mengendalikan Jaringan Distribusi 
• Risiko Dalam Usaha Memperluas Jaringan Distribusi 
• Risiko Terkait Dengan Pasokan Dan Kenaikan Harga Bahan Baku 
• Risiko Ketergantungan Terhadap Perjanjian Lisensi Dari Produk Bermerek 
• Risiko Kerusakan Fasilitas Produksi Dan Operasional Lainnya 
• Risiko Hilangnya Hak Kekayaan Intelektual 
• Risiko Terhadap Publisitas Negatif Dan/Atau Tuntutan Atas Keamanan Dari Produk Barang Konsumen 
• Risiko Ketidakmampuan Memenuhi Peraturan/Perubahan Peraturan 
• Risiko Terkait Pertanggungan Asuransi Yang Terbatas 
• Risiko Pengendalian Mutu Terhadap Bahan Baku Dan Barang Jadi 

  
• Risiko Terkait Kegagalan Sistem Teknologi Informasi 
• Risiko Ketergantungan Pada Karyawan Kunci 
• Risiko Keterbatasan Sumber Pendanaan Sehubungan Dengan Ekspansi Bisnis 
• Risiko Tuntutan Hukum 

 
Risiko Yang Berhubungan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan 
• Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan 
• Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan 
• Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi 

Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan 
 
Penjelasan mengenai risiko usaha selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini. 

 
Kebijakan Dividen 
 
Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan 
Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat 
dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan 
undang‐undang. 
 
Usulan jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan 
bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk  :  
 
• Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal; 
• Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang;  
• Rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang; dan 
• Faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen Perseroan. 

 
Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas. manajemen Perseroan bermaksud mengusulkan secara konsisten pada 
rapat umum pemegang saham tahunan agar mulai tahun buku 2017 rasio pembayaran dividen tunai atas laba tahun 2017 
dan seterusnya : 
 

Jumlah Laba Bersih Dividen (% dari Laba Bersih Tahun Berjalan) 
< = Rp 75 miliar 40% 

Antara > Rp 75 miliar hingga < = Rp 100 miliar 30% 
Lebih dari > Rp 100 miliar 20% 

 
Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan baik Indonesia atau non‐Indonesia, akan diterapkan pengenaan 
pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal‐pasal yang berlaku dari Undang‐Undang Pajak Penghasilan di Indonesia 
yaitu Undang‐Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang‐Undang No. 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan 
negaranya masing‐masing.  
 
Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini. 
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BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 
 
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar  885.000.000 (delapan ratus delapan puluh 
lima juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel 
atau setara dengan 15,04% (lima belas koma nol empat persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 
Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang  
ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp330,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) setiap saham, yang 
harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”), sehingga total nilai 
penawaran umum perdana saham ini seluruhnya adalah sebesar Rp292.050.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua 
Miliar Lima Puluh Juta Rupiah).  
 
Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang 
dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam 
segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian 
dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu. Hak‐hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UUPT. 
 

 
 

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK 
 

Kegiatan Usaha Utama 
Bergerak dalam bidang kegiatan industri pengolahan es krim. 

 
Berkedudukan di Surabaya, Indonesia 

 
Kantor Pusat 

Jl. Rungkut Industri II/15-17  
Kel. Tenggilis Mejoyo; Kec. Tenggilis Mejoyo 

Surabaya 60293 
Telepon : (62-31) 843 2247 
Faksimili : (62-31) 843 9232 

Website : www.campina.co.id 
 
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT STRATEGI INOVASI DAN 
PENGEMBANGAN PRODUK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA 
DALAM PROSPEKTUS INI. 
 
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG 
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG 
DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN 
AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT 
MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN 
AKAN TERJAGA. 
 
 



2

Berdasarkan Akta No. 8/2017, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta (“Akta 
Tbk”), Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus 
ini diterbitkan adalah sebagai berikut:  

 
 Nilai Nominal Rp100 per saham 

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal  (%) 

Modal Dasar  20.000.000.000   2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   -   
1. Sabana Prawirawidjaja  4.936.000.000   493.600.000.000  98,72% 
2. Darmo Hadipranoto  28.800.000   2.880.000.000  0,57% 
3. Justiani Hadipranoto  22.400.000   2.240.000.000  0,45% 
4. Hendro Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13% 
5. Listijani Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13% 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  5.000.000.000   500.000.000.000  100,00% 
Saham dalam Portepel  15.000.000.000   1.500.000.000.000   

 
Penawaran Umum Perdana Saham 

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

 

Keterangan 

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

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal % Jumlah Saham Jumlah Nilai 

Nominal % 

Modal Dasar 20.000.000.000  2.000.000.000.000   20.000.000.000  2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan  
  Disetor Penuh:       

1. Sabana Prawirawidjaja  4.936.000.000   493.600.000.000  98,72%  4.936.000.000   493.600.000.000  83,87% 
2. Darmo Hadipranoto  28.800.000   2.880.000.000  0,57%  28.800.000   2.880.000.000  0,49% 
3. Justiani Hadipranoto  22.400.000   2.240.000.000  0,45%  22.400.000   2.240.000.000  0,38% 
4. Hendro Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13%  6.400.000   640.000.000  0,11% 
5. Listijani Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13%  6.400.000   640.000.000  0,11% 
6. Masyarakat  -   -  -  885.000.000   88.500.000.000  15,04% 
Jumlah Modal Ditempatkan dan  
  Disetor Penuh  5.000.000.000   500.000.000.000  100,00%  5.885.000.000  588.500.000.000 100,00% 

Jumlah Saham Dalam Portepel 15.000.000.000  1.500.000.000.000   14.115.000.000 1.411.500.000.000  
 
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari 
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 
Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
 
Pencatatan Saham Perseroan di BEI 

 
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 885.000.000 
(delapan ratus delapan puluh lima juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 15,04% 
(Lima Belas Koma Nol Empat Persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran 
Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebesar 
5.000.000.000 (Lima Miliar) saham atau sebesar 84,96% (Delapan Puluh Empat Koma Sembilan Enam Persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah 
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Berdasarkan Akta No. 8/2017, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta (“Akta 
Tbk”), Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus 
ini diterbitkan adalah sebagai berikut:  

 
 Nilai Nominal Rp100 per saham 

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal  (%) 

Modal Dasar  20.000.000.000   2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   -   
1. Sabana Prawirawidjaja  4.936.000.000   493.600.000.000  98,72% 
2. Darmo Hadipranoto  28.800.000   2.880.000.000  0,57% 
3. Justiani Hadipranoto  22.400.000   2.240.000.000  0,45% 
4. Hendro Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13% 
5. Listijani Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13% 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  5.000.000.000   500.000.000.000  100,00% 
Saham dalam Portepel  15.000.000.000   1.500.000.000.000   

 
Penawaran Umum Perdana Saham 

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

 

Keterangan 

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

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal % Jumlah Saham Jumlah Nilai 

Nominal % 

Modal Dasar 20.000.000.000  2.000.000.000.000   20.000.000.000  2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan  
  Disetor Penuh:       

1. Sabana Prawirawidjaja  4.936.000.000   493.600.000.000  98,72%  4.936.000.000   493.600.000.000  83,87% 
2. Darmo Hadipranoto  28.800.000   2.880.000.000  0,57%  28.800.000   2.880.000.000  0,49% 
3. Justiani Hadipranoto  22.400.000   2.240.000.000  0,45%  22.400.000   2.240.000.000  0,38% 
4. Hendro Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13%  6.400.000   640.000.000  0,11% 
5. Listijani Hadipranoto  6.400.000   640.000.000  0,13%  6.400.000   640.000.000  0,11% 
6. Masyarakat  -   -  -  885.000.000   88.500.000.000  15,04% 
Jumlah Modal Ditempatkan dan  
  Disetor Penuh  5.000.000.000   500.000.000.000  100,00%  5.885.000.000  588.500.000.000 100,00% 

Jumlah Saham Dalam Portepel 15.000.000.000  1.500.000.000.000   14.115.000.000 1.411.500.000.000  
 
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari 
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 
Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
 
Pencatatan Saham Perseroan di BEI 

 
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 885.000.000 
(delapan ratus delapan puluh lima juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 15,04% 
(Lima Belas Koma Nol Empat Persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran 
Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebesar 
5.000.000.000 (Lima Miliar) saham atau sebesar 84,96% (Delapan Puluh Empat Koma Sembilan Enam Persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah 

saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 5.885.000.000 (Lima Miliar Delapan Ratus Delapan 
Puluh Lima Juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan 
setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.  
 
Pemenuhan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No. 56 
tanggal 12 September 2017 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Magister Sains, Notaris di Jakarta, dimana  :  
 
• disepakati dan disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan dibagikan sebagai dividen saham kepada Tuan 

Sabana Prawirawidjaja dimana para pemegang saham Perseroan lainnya menyatakan melepaskan haknya untuk 
menerima pembagian dividen saham tersebut sejumlah Rp392.400.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua miliar 
empat ratus juta Rupiah).  
 
Dimana deviden saham sejumlah Rp392.400.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) 
yang merupakan kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2016 yang dibagikan dalam bentuk 
dividen saham kepada Tuan Sabana Prawirawidjaja di jadikan setoran modal kepada Perseroan. 
 

• setoran modal berupa uang tunai sebesar Rp57.600.000.000,- (lima puluh tujuh miliar enam ratus juta Rupiah) yang 
dilakukan oleh Tuan Sabana Prawirawidjaja  

 
Oleh sebab itu transaksi peningkatan modal melalui : 
 

a. kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2016 yang dibagikan dalam bentuk dividen saham  
b. setoran modal 

 
dimana jumlah efek bersifat ekuitas yang didapat oleh Bapak Sabana Prawirawidjaja dengan  harga  dan/atau  nilai  
konversi  dan/atau harga  pelaksanaan  di  bawah  harga  Penawaran  Umum perdana  saham  dalam  jangka  waktu  6  
(enam)  bulan sebelum  penyampaian  Pernyataan  Pendaftaran  kepada Otoritas  Jasa  Keuangan. 
 
Maka sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, tentang Pembatasan Atas Saham 
Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka Bapak Sabana Prawirawidjaja tidak akan menjual / mengalihkan 
seluruh sahamnya di Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.  
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BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 
 
 
Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan 
dengan Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan untuk:  
 
• Sebesar  Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar) akan digunakan untuk pelunasan pokok hutang kepada 

Swiss Life (Singapore) PTE LTD. 
 

Rincian  Keterangan 
Kreditur : Swiss Life (Singapore) PTE LTD 
Fasilitas Pinjaman : Penerbitan Unsecured Promissory Notes 
Jumlah Fasilitas  : Rp360.000.000.000,-  
Nilai Pokok Pinjaman Per Oktober 2017 
Nilai Bunga (sebelum pajak) per Oktober 2017 

: 
: 

Rp260.000.000.000,- 
Rp9.634.444.444,-  

Mata Uang : Rupiah 
Jatuh Tempo :  23 Maret 2020 
Tingkat Bunga : 14,5% 
Prosedur Dan Persyaratan Percepatan Pembayaran : Tidak diatur secara khusus mengenai prosedur 

dan persyaratan pembayaran sebagian utang 
 
Riwayat Hutang : berdasarkan Perjanjian Promissory Notes antara Perseroan dengan Swiss Life (Singapore) Pte Ltd 
tertanggal 7 April 2017, dimana Perseroan menerbitkan Promissory Notes (PN) sedangkan Swiss Life (Singapore) 
PTE LTD membeli PN tersebut. 
 
Dalam hal dana hasil Penawaran Umum (setelah dikurangi biaya emisi) yang porsinya digunakan untuk Pembayaran 
pokok hutang kepada Swiss Life (Singapore) PTE LTD tidak mencukupi untuk melunasi hutang pokok tersebut , maka 
Perseroan akan menggunakan dana kas internal sebagai tambahan atas Pembayaran Pokok kepada Kreditur 
Perseroan. 
 
Untuk Pembayaran Bunga Perseroan akan menggunakan dana kas internal. 
 
Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd selaku kreditur Perseroan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.  
 

• Sisanya akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan modal kerja. 
 
Dalam hal penggunaan dana tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 tentang 
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (”Peraturan No. IX.E.1”) , dan/atau transaksi 
pelunasan hutang tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan setelah Penawaran Umum, maka 
Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 
Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 
dan/atau Peraturan No. IX.E.1. 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran 
Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan 
dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib 
dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum Perdana saham. 
Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.  
 
Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib: 
 
a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan 

pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan 
b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015 
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b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015 
 
 
 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham 
yang belum direalisasikan, Perseroan wajib: 
 
a. Menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid; 
b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan;dan 
c. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afilasi antara Perseroan dengan pihak dimana 

dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan. 
 
Penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan 
memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan  finansial  yang  wajar  bagi  Perseroan  dan  
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku 
 
Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas maka total perkiraan biaya yang  dikeluarkan  oleh  Perseroan, total perkiraan 
biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,62% dari nilai Emisi yang meliputi: 
  

- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee): 0,475%; 
- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) : 0,20% ;  
- Biaya jasa penjualan (selling fee) : 0,10%; 
 

• Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,51%,  
yang terdiri dari biaya jasa: 
- Konsultan Hukum sebesar 0,06%;  
- Akuntan Publik sebesar 0,30%;  
- Penilai sebesar 0,06%; dan  
- Notaris sebesar 0,09%.  

• Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,04%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; 
• Biaya lain-lain 0,29%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, 

biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, 
biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 
hal-hal tersebut.  

 
PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN 
UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG 
BERLAKU. 
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BAB III. PERNYATAAN UTANG 
 
 
Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang 
telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan, yang ditandatangani oleh Eddy Sutjahjo dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material. 
 
Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan mempunyai saldo liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar masing-masing sebesar 
Rp111.500 juta dan Rp415.819 juta. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut :   
 

(dalam jutaan Rupiah) 
Uraian Jumlah 
LIABILITAS LANCAR  
Utang Usaha  

Pihak Ketiga 83.866 
Pihak Yang Berelasi 2.658 

Utang Pajak 10.601 
Biaya Yang Masih Harus Dibayar 7.776 
Jaminan Distributor 6.599 
Jumlah Liabilitas Lancar 111.500 
LIABILITAS TIDAK LANCAR  
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Yang Jatuh 
Tempo Satu Tahun 360.000 

Liabilitas Imbalan Kerja 55.819 
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 415.819 
Total Liabilitas 527.319 
 
Rincian Liabilitas 
 
1. Utang Usaha 
 

Saldo utang usaha Perseroan kepada pihak ketiga dan pihak yang berelasi pada tanggal 30 Juni 2017 adalah masing-
masing sebesar Rp83.866 juta dan Rp2.658 juta. Adapun rincian atas saldo utang usaha adalah sebagai berikut : 

 
(dalam jutaan Rupiah) 

Utang usaha pihak ketiga Jumlah 
Import 815 
Lokal  83.051 
Jumlah 83.866 

 
(dalam jutaan Rupiah) 

Jumlah utang usaha pihak ketiga berdasarkan nilai mata uang Jumlah 
USD 1.200 
EUR 658 
IDR 81.967 
GBP 10.441 
Jumlah 83.866 

 
(dalam jutaan Rupiah) 

Utang usaha pihak berelasi Jumlah 
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk 2.658 
Jumlah 2.658 
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2. Utang Pajak  
 

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp10.601 juta. Adapun rincian atas saldo 
utang pajak adalah sebagai berikut :  
 

(dalam jutaan Rupiah) 
Keterangan  Jumlah 
PPN 3.422 
PPh 23 & 26 2.016 
PPh 21 378 
PPh pasal 4 (2) 1.540 
PPh pasal 25 1.875 
PPh 29 tahun 2016 8 
Hutang pajak bunga dan denda 1.362 
Jumlah Utang Pajak 10.601 

 
3. Biaya Yang Masih Harus Dibayar 
 

Saldo Biaya Yang Masih Harus Dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp7.776 juta. Adapun 
rincian atas saldo Biaya Yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut :  
 

(dalam jutaan Rupiah) 
Keterangan  Jumlah 
Gaji 26 
Angkutan 3.336 
Pajak bumi dan bangunan 26 
Lain-lain 4.388 
Jumlah  7.776 
 

4. Jaminan Distributor 
 
Jaminan Distributor senilai Rp6.599 juta merupakan uang jaminan yang wajib diserahkan oleh para distributor kepada 
Perseroan sebagai jaminan atas sarana dan prasarana penjualan milik Perseroan yang akan digunakan oleh 
Distributor untuk menjual produk-produk Perseroan 
 

5. Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Yang Jatuh Tempo Satu Tahun 
 

Saldo pinjaman jangka panjang setelah dikurangi yang jatuh tempo satu tahun Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 
adalah sebesar Rp360.000 juta. Pinjaman ini berupa Promissory Note dari Swiss Life (Singapore) Pte.Ltd sebesar              
Rp360.000 juta yang merupakan fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan tingkat suku bunga sebesar 14,5% yang 
akan jatuh tempo pada 23 Maret 2020.  

 
6. Liabilitas Imbalan kerja 
 

Saldo liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp55.819 juta. Adapun Mutasi 
liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 
Keterangan  Jumlah 
Liabilitas pada awal tahun 49.440 
Pembayaran imbalan pada tahun berjalan (828) 
Beban imbalan kerja 3.190 
Pengukuran kembali imbalan pasca-kerja 4.017 
Liabilitas pada akhir tahun 55.819 
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Komitmen dan Kontinjensi 
 
Per 30 Juni 2017, tidak ada perjanjian off-balance sheet.  
 
SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS 
INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI  
 
PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA 
PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO 
NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. 
 
SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH 
TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, 
PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS 
DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS 
DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH 
DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI 
PROSPEKTUS INI. 
 
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN 
HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS 
NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN  DENGAN  TUGAS  DAN  TANGGUNG  JAWABNYA  DALAM  
PERSEROAN  MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA 
SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. 
 
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH 
PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.  
 
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH 
LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. 
 
SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN 
(NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. 
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Komitmen dan Kontinjensi 
 
Per 30 Juni 2017, tidak ada perjanjian off-balance sheet.  
 
SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS 
INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI  
 
PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA 
PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO 
NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. 
 
SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH 
TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, 
PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS 
DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS 
DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH 
DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI 
PROSPEKTUS INI. 
 
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN 
HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS 
NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN  DENGAN  TUGAS  DAN  TANGGUNG  JAWABNYA  DALAM  
PERSEROAN  MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA 
SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. 
 
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH 
PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.  
 
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH 
LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. 
 
SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN 
(NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. 
 
 

BAB IV.  IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
 
Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang diambil berdasarkan laporan keuangan 
Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, serta untuk untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. 
 
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2016 serta yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan, yang ditandatangani oleh 
Eddy Sutjahjo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material. 
 
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, 
Subyantara & Rekan, yang ditandatangani oleh Drs. Friyanto, Ak, MSA, CPA, CA dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian dalam semua hal yang material. 
 
Informasi berikut merupakan sumber data atas seluruh informasi keuangan Perseroan yang dicantumkan ke dalam 
Prospektus ini dan informasi ini harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan 
Perseroan yang telah diaudit beserta catatannya yang dilampirkan di dalam Bab XIX Prospektus ini. 
 
Laporan Posisi Keuangan 
 

(dalam jutaan Rupiah) 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 
Aset Lancar     
Kas Dan Setara Kas  377.793   365.415   332.836   309.795  
Piutang Usaha - Pihak Ketiga  190.641   162.032   173.189   166.404  
Piutang Lain-Lain  2.000   1.808   1.498   1.967  
Persediaan  131.319   126.899   122.571   127.813  
Biaya Dibayar Dimuka  10.653   9.581   5.562   12.815  
Uang Muka Pembelian  9.685   4.539   48.349   28.489  
Total Aset Lancar  722.091   670.274   684.005   647.283  

 
Aset Tidak Lancar     
Aset Pajak Tangguhan  14.183   6.798   5.397   4.827  
Piutang Pajak  1.460   215   215   50  
Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi 
Penggunaanya 

 6.898   7.043   7.226   7.044  

Aset Tetap – Bersih  242.158   217.364   292.746   264.952  
Aset Tidak Berwujud - Bersih  10.378   11.291   12.773   9.369  
Aset Lain-lain - Bersih  94.710   118.056   -     157  
Total Aset Tidak Lancar  369.787   360.767   318.357   286.399  
Total Aset  1.091.878   1.031.041   1.002.362   933.682  
 
Liabilitas Lancar     
Utang Usaha – Pihak Ketiga  83.866   43.776   84.114   90.006  
Utang Usaha – Hubungan Pihak Yang 
Berelasi 

 2.658   1.501   1.040   2.150  

Utang Pajak  10.601   10.281   8.141   7.700  
Biaya Yang Masih Harus Dibayar  7.776   6.465  -  1.286  
Jaminan Distributor  6.599   6.741   6.841   6.688  
Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun  -     100.000   100.000   -    
Jumlah Liabilitas Lancar  111.500   168.764   200.136   107.830  
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(dalam jutaan Rupiah) 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 
Liabilitas Tidak Lancar     
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi 
Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun 

 360.000   260.000   260.000   360.000  

Liabilitas Imbalan Kerja  55.819   49.440   39.192   34.054  
Uang Muka Setoran Modal    1.500 
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar  415.819   309.440   299.192   395.553  
Total Liabilitas  527.319   478.204   499.328   503.383  
 
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh    50.000   50.000   50.000   50.000  
Keuntungan dan Kerugian Aktuarial Atas 
Kewajiban Imbalan Pasti 

 (8.436)  (6.133)  (3.209)  (2.080) 

Tambahan Modal Disetor  4.043     
Saldo Laba – Sudah Ditentukan Penggunaannya  500.000     
Saldo Laba – Belum Ditentukan Penggunaannya  18.952   508.970   456.243   382.379  
Total Ekuitas  564.559   552.837   503.034   430.298  
Total Liabilitas dan Ekuitas  1.091.878   1.031.041   1.002.362   933.682  
 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 
 

      (dalam jutaan Rupiah) 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016   
(tidak diaudit) 

2016 2015 2014 

Penjualan Bersih  480.781   434.819   930.532   902.779   889.401  
Beban Pokok Penjualan  (195.539)  (176.297)  (363.928)  (357.735)  (385.528) 
Laba Kotor  285.242   258.522   566.604   545.044   503.873  
Beban Penjualan  (84.353)  (81.821)  (167.513)  (181.555)  (162.730) 
Beban Adm dan Umum  (140.840)  (129.057)  (270.498)  (234.916)  (213.876) 
Pendapatan Operasional Lainnya  3.996   2.078   5.196   5.235   18.957  
Beban Operasional Lainnya  (29.313)  -     (6.111)  (1.773)  (6.602) 
Beban Usaha  (250.510)  (208.800)  (438.926)  (413.009)  (364.251) 
Laba dari Usaha  34.732   49.722   127.678   132.035   139.622  
      
Pendapatan Keuangan  2.557   2.498   5.261   5.467   3.986  
Beban Keuangan  (23.672)  (28.322)  (57.335)  (41.484)  (43.293) 
Jumlah   (21.115)  (25.824)  (52.074)  (36.017)  (39.307) 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan  13.617   23.898   75.604   96.018   100.315  
Penghasilan (Beban) Pajak  (3.635) -  (22.877)  (22.153)  (25.762) 
Laba Bersih Setelah Pajak  9.982  23.898  52.727   73.865   74.553  
      
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke 
Laporan Laba Rugi:      

Pengukuran Kembali Atas Program 
Imbalan Pasti Dan Aset Lain-Lain 

 (3.070) -  (3.899)  (1.504)  (2.774) 

Pajak Tangguhan 768  -  975   376   693  
Total Pendapatan Komprehensif Lainnya 
Setelah Pajak  (2.302) -  (2.924)  (1.128)  (2.081) 

Total Pendapatan Komprehensif Tahun 
Berjalan   7.680 23.898  49.803   72.737   72.472  

Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah) 49,91 119,49 263,63 369,32  372,76  
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(dalam jutaan Rupiah) 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 
Liabilitas Tidak Lancar     
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi 
Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun 

 360.000   260.000   260.000   360.000  

Liabilitas Imbalan Kerja  55.819   49.440   39.192   34.054  
Uang Muka Setoran Modal    1.500 
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar  415.819   309.440   299.192   395.553  
Total Liabilitas  527.319   478.204   499.328   503.383  
 
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh    50.000   50.000   50.000   50.000  
Keuntungan dan Kerugian Aktuarial Atas 
Kewajiban Imbalan Pasti 

 (8.436)  (6.133)  (3.209)  (2.080) 

Tambahan Modal Disetor  4.043     
Saldo Laba – Sudah Ditentukan Penggunaannya  500.000     
Saldo Laba – Belum Ditentukan Penggunaannya  18.952   508.970   456.243   382.379  
Total Ekuitas  564.559   552.837   503.034   430.298  
Total Liabilitas dan Ekuitas  1.091.878   1.031.041   1.002.362   933.682  
 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 
 

      (dalam jutaan Rupiah) 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016   
(tidak diaudit) 

2016 2015 2014 

Penjualan Bersih  480.781   434.819   930.532   902.779   889.401  
Beban Pokok Penjualan  (195.539)  (176.297)  (363.928)  (357.735)  (385.528) 
Laba Kotor  285.242   258.522   566.604   545.044   503.873  
Beban Penjualan  (84.353)  (81.821)  (167.513)  (181.555)  (162.730) 
Beban Adm dan Umum  (140.840)  (129.057)  (270.498)  (234.916)  (213.876) 
Pendapatan Operasional Lainnya  3.996   2.078   5.196   5.235   18.957  
Beban Operasional Lainnya  (29.313)  -     (6.111)  (1.773)  (6.602) 
Beban Usaha  (250.510)  (208.800)  (438.926)  (413.009)  (364.251) 
Laba dari Usaha  34.732   49.722   127.678   132.035   139.622  
      
Pendapatan Keuangan  2.557   2.498   5.261   5.467   3.986  
Beban Keuangan  (23.672)  (28.322)  (57.335)  (41.484)  (43.293) 
Jumlah   (21.115)  (25.824)  (52.074)  (36.017)  (39.307) 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan  13.617   23.898   75.604   96.018   100.315  
Penghasilan (Beban) Pajak  (3.635) -  (22.877)  (22.153)  (25.762) 
Laba Bersih Setelah Pajak  9.982  23.898  52.727   73.865   74.553  
      
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke 
Laporan Laba Rugi:      

Pengukuran Kembali Atas Program 
Imbalan Pasti Dan Aset Lain-Lain 

 (3.070) -  (3.899)  (1.504)  (2.774) 

Pajak Tangguhan 768  -  975   376   693  
Total Pendapatan Komprehensif Lainnya 
Setelah Pajak  (2.302) -  (2.924)  (1.128)  (2.081) 

Total Pendapatan Komprehensif Tahun 
Berjalan   7.680 23.898  49.803   72.737   72.472  

Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah) 49,91 119,49 263,63 369,32  372,76  
 
 
 
 

Rasio Keuangan (tidak diaudit) 
 

 30 Juni 31 Desember 
2017 2016 2015 2014 

Rasio Likuiditas (x)     
Rasio Kas   3,39   2,17   1,66   2,87  
Rasio Cepat  5,10   3,13   2,53   4,42  
Rasio Lancar   6,48   3,97   3,42   6,00  
     
Rasio Solvabilitas (x)     
Rasio Total Liabilitas Terhadap set   0,48   0,46   0,50   0,54  
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas   0,93   0,87   0,99   1,17  
Rasio Hutang Berbunga Terhadap Ekuitas   0,64   0,65   0,72   0,84  

 

 30 Juni 31 Desember 
2017 2016 2016 2015 2014 

Rasio Pertumbuhan      
Penjualan Bersih  10,6% tbd 3,1% 1,5% 13,2% 
Laba Kotor  10,3% tbd 4,0% 8,2% 9,3% 
Laba Usaha -30,1% tbd -3,3% -5,4% -0,4% 
Laba Bersih Setelah Pajak -58,2% tbd -28,6% -0,9% 4,8% 
Total Pendapatan Komprehensif -67,9% tbd -31,5% 0,4% 1,8% 
Total Aset  tbd tbd 2,9% 7,4% 10,4% 
Total Liabilitas tbd tbd -4,2% -0,8% 2,6% 
Ekuitas  tbd tbd 9,9% 16,9% 20,3% 

 
Rasio Profitabilitas      
Marjin Laba Kotor  59,3% 59,5% 60,9% 60,4% 56,7% 
Marjin Laba Usaha  7,2% 11,4% 13,7% 14,6% 15,7% 
Marjin Laba Setelah Pajak  2,1% 5,5% 5,7% 8,2% 8,4% 
Marjin Setelah Laba Komprehensif  1,6% 5,5% 5,4% 8,1% 8,1% 
Imbal Hasil Aset  tbd tbd 5,1% 7,4% 8,0% 
Imbal Hasil Modal tbd tbd 9,5% 14,7% 17,3% 
      
*tbd = tidak bisa diperbandingkan karena periode laporan keuangan terakhir tidak mencakup satu tahun buku 
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BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 
 
 
Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting pada 
Bab IV pada Prospektus ini dan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada    
Bab XIX pada Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia. 
 
Analisa dan pembahasan yang disajikan  berikut  berisikan  kalimat-kalimat  atas  pandangan  masa  depan (forward looking 
statement) yang  mengandung  kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi Perseroan dimasa  
depan  mungkin  dapat  berbeda  secara  signifikan  dengan  proyeksi  yang  terkandung  dalam kalimat-kalimat tersebut. 
Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-
kalimat atas pandangan masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang 
terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Risiko Usaha. 
 
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2016 serta yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan, yang ditandatangani oleh 
Eddy Sutjahjo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material. 
 
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, 
Sutjahjo,Subyantara & Rekan, yang ditandatangani oleh Drs. Friyanto, Ak, MSA, CPA, CA dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian dalam semua hal yang material. 
 
Umum 
 
Pada tanggal 22 Juli 1972 di kota surabaya lahir salah satu produsen es krim yang didirikan oleh Bapak Darmo Hadipranoto 
berserta istrinya, mereka menciptakan es krim yang bernama Campina di garasi rumah yang terletak di Jl. Gembong 
Sawah, Surabaya. Saat itulah mereka mendirikan CV Pranoto. Es krim Campina milik Bapak Darmo mulai dikenal dan 
menjadi es krim favorit bagi masyarakat sampai mengundang agenda kunjungan Gubernur Jawa Timur, Bapak H.M.Noer ke 
pabrik Campina pada tahun 1973. Kemudian CV Pranoto berubah nama menjadi PT Pranoto Pancajaya. 
 
Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis dan berkualitas. Demi meningkatkan 
varian produk, pada tahun 1982, Campina memindahkan lokasi pabriknya ke Rungkut, Surabaya yang sampai saat ini 
masih digunakan. Perkembangan cara penjualan Campina juga mulai beragam, dari menggunakan armada sepeda, freezer 
hingga van. 
 
Pada tahun 1994 nama Perseroan berubah menjadi PT Campina Ice Cream Industry. Campina juga terus berkembang 
memperkuat produk-produknya, salah satunya dengan membuat hubungan kerja sama bersama jaringan TV kabel khusus 
untuk tayangan anak-anak Nicklodeon.  
 
Komitmen Campina sebagai produsen es krim terbesar, selalu memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan 
lingkungan, hal ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjaga keseimbangan alam untuk mengurangi pemanasan global. 
Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan adalah penanaman 1.000 pohon di Banda Aceh dan adanya Roof Top 
Organic Garden di lingkungan pabrik, dan pengolahan sampah menjadi kompos. Gaya hidup sehat pun diwujudkan dengan 
adanya vegan menu yang nikmat di kantin karyawan setiap hari. Campina juga mengundang pelajar, mahasiswa dan 
masyarakat umum dalam kegiatan ‘Factory Visit’ untuk melihat proses pembuatan es krim Campina yang higienis dan 
berkualitas. 
 
Kegiatan Usaha  
 
Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, 
termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan 
Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum 
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan 
Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No.8 tanggal 5 Oktober 2017, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., 
M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta berisi persetujuan pemegang saham atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan 
tentang Modal dan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perseroan terbuka. 
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BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 
 
 
Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting pada 
Bab IV pada Prospektus ini dan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada    
Bab XIX pada Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia. 
 
Analisa dan pembahasan yang disajikan  berikut  berisikan  kalimat-kalimat  atas  pandangan  masa  depan (forward looking 
statement) yang  mengandung  kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi Perseroan dimasa  
depan  mungkin  dapat  berbeda  secara  signifikan  dengan  proyeksi  yang  terkandung  dalam kalimat-kalimat tersebut. 
Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-
kalimat atas pandangan masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang 
terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Risiko Usaha. 
 
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2016 serta yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan, yang ditandatangani oleh 
Eddy Sutjahjo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material. 
 
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, 
Sutjahjo,Subyantara & Rekan, yang ditandatangani oleh Drs. Friyanto, Ak, MSA, CPA, CA dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian dalam semua hal yang material. 
 
Umum 
 
Pada tanggal 22 Juli 1972 di kota surabaya lahir salah satu produsen es krim yang didirikan oleh Bapak Darmo Hadipranoto 
berserta istrinya, mereka menciptakan es krim yang bernama Campina di garasi rumah yang terletak di Jl. Gembong 
Sawah, Surabaya. Saat itulah mereka mendirikan CV Pranoto. Es krim Campina milik Bapak Darmo mulai dikenal dan 
menjadi es krim favorit bagi masyarakat sampai mengundang agenda kunjungan Gubernur Jawa Timur, Bapak H.M.Noer ke 
pabrik Campina pada tahun 1973. Kemudian CV Pranoto berubah nama menjadi PT Pranoto Pancajaya. 
 
Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis dan berkualitas. Demi meningkatkan 
varian produk, pada tahun 1982, Campina memindahkan lokasi pabriknya ke Rungkut, Surabaya yang sampai saat ini 
masih digunakan. Perkembangan cara penjualan Campina juga mulai beragam, dari menggunakan armada sepeda, freezer 
hingga van. 
 
Pada tahun 1994 nama Perseroan berubah menjadi PT Campina Ice Cream Industry. Campina juga terus berkembang 
memperkuat produk-produknya, salah satunya dengan membuat hubungan kerja sama bersama jaringan TV kabel khusus 
untuk tayangan anak-anak Nicklodeon.  
 
Komitmen Campina sebagai produsen es krim terbesar, selalu memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan 
lingkungan, hal ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjaga keseimbangan alam untuk mengurangi pemanasan global. 
Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan adalah penanaman 1.000 pohon di Banda Aceh dan adanya Roof Top 
Organic Garden di lingkungan pabrik, dan pengolahan sampah menjadi kompos. Gaya hidup sehat pun diwujudkan dengan 
adanya vegan menu yang nikmat di kantin karyawan setiap hari. Campina juga mengundang pelajar, mahasiswa dan 
masyarakat umum dalam kegiatan ‘Factory Visit’ untuk melihat proses pembuatan es krim Campina yang higienis dan 
berkualitas. 
 
Kegiatan Usaha  
 
Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, 
termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan 
Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum 
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan 
Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No.8 tanggal 5 Oktober 2017, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., 
M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta berisi persetujuan pemegang saham atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan 
tentang Modal dan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perseroan terbuka. 
 
 

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No.8 tanggal 5 Oktober 2017, 
maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang berusaha dalam bidang industri, perdagangan dan jasa. 

 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : 

 
a) menjalankan usaha dalam bidang industri ice cream termasuk ice cream cake; 
b) menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan hasil-hasil industri tersebut di 

atas, termasuk ekspor impor interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupuan atas pihak lain, 
secara komisi serta menjadi grosir, leveransi, dealer, distributor, agen, perwakilan dari perusahaan lain di 
dalam negeri maupun di luar negeri;  

c) menjalankan usaha dibidang E commerce dan in house advertising;   
 

Selain itu, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai 
berikut :  
 

a) melakukan pembelian bahan baku yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha utama; 
b) menyewa tanah dan/atau gudang yang akan dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang Perseroan 

dan hal-hal yang menunjang kegiatan usaha utama; 
c) melakukan usaha dibidang pengangkutan khususnya pengangkutan barang-barang produksi Perseroan;  
d) menjalankan usaha-usaha lain sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan  dan/atau yang berkaitan 

serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha utama di 
atas baik atas tanggungan sendiri maupuan bersama-sama dengan pihak lain dengan cara dan bentuk sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan 
 
Kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk 
berikut ini:  
 
Permintaan Pasar Untuk Produk-Produk Perseroan 
 
Perseroan menawarkan berbagai jenis produk es krim serta turunannya kepada pelanggannya terutama yang berada di 
Indonesia. Pertumbuhan penjualan Perseroan secara historis terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan pasar atas 
produk-produk Perseroan di Indonesia yang bergantung pada pertumbuhan perekonomian Indonesia secara umum dan 
peningkatan daya beli perorangan di Indonesia. 
 
Pertumbuhan ekonomi yang melambat atau periode resesi dapat memperlambat pertumbuhan penjualan Perseroan. Dalam 
periode ketidakpastian pertumbuhan ekonomi, khususnya ketika hal tersebut mempengaruhi daya beli konsumen, 
konsumen cenderung membeli lebih sedikit produk-produk discretionary (produk-produk yang pembeliannya didorong faktor 
emosional), atau beralih ke produk substitusi dengan harga yang lebih murah. 
 
Dalam periode pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan dan daya beli konsumen akan 
menguntungkan keuangan Perseroan. Perseroan berharap kenaikan daya beli konsumen di Indonesia akan mendorong 
konsumsi berbagai produk Perseroan dan menjadi penggerak utama atas pertumbuhan penjualan. 
 
Merek, Bauran Produk (Product Mix) Dan Harga 
 
Perseroan bersaing dari segi merek dengan para kompetitor. Terutama yang memiliki strategi sama dengan Perseroan 
dengan menyebarkan mesin pendingin di toko-toko modern. Dengan strategi pemasarannya Perseroan telah berhasil 
membangun kesadaran konsumen dan penerimaan akan berbagai merek produk Perseroan di Indonesia serta 
mengasosiasikan merek-merek tersebut dengan citra kualitas yang bagus, dan memiliki cita rasa yang cukup khas. 
Dikarenakan merek Perseroan yang kuat, Perseroan memiliki keyakinan bahwa jumlah konsumen yang membeli produk-
produk Perseroan terus meningkat, yang berdampak pada pertumbuhan penjualan dan keuntungan Perseroan.  
 
Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk yang ditawarkan dan melakukan diversifikasi product mix 
dalam berbagai merek Perseroan telah dan akan terus memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil usaha dan daya 
saing Perseroan di industri produk konsumen di Indonesia. Setiap produk memiliki marjin laba kotor yang berbeda 
tergantung pada faktor-faktor seperti biaya bahan baku, beban produksi, penetapan harga produk serta strategi Perseroan 
dalam memasarkan dan membangun serta membesarkan merek (branding).  
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Komposisi penjualan Perseroan, tingkat marjin dan laba bervariasi dan akan terus seperti itu seiring dengan 
berkembangnya keragaman produk Perseroan. Perseroan bermaksud untuk terus mengoptimalkan portofolio produknya 
seiring dengan perubahan kondisi pasar dan preferensi konsumen untuk memaksimalkan penjualan dan keuntungan. 
Keragaman produk yang ditawarkan oleh Perseroan yang didukung oleh reputasi kualitas yang baik, keandalan dan 
keamanan yang diasosiasikan dengan merek Perseroan telah memungkinkan Perseroan menentukan harga yang lebih 
tinggi dibandingkan produk sejenis yang ditawarkan oleh produsen lain. Perseroan menetapkan harga produk berdasarkan 
kombinasi berbagai faktor seperti inflasi, posisi pasar produk Perseroan, saluran penjualan, tren pasar yang diantisipasi, 
prediksi perubahan permintaan konsumen atas produk-produk Perseroan, beban produksi, dan harga jual produk-produk 
sejenis atau sama yang dijual para pesaing.  
 
Secara historis, Perseroan umumnya dapat mempertahankan harga jual pada tingkat yang diinginkan dengan 
memperkenalkan berbagai produk baru maupun produk lama yang disempurnakan (improved products) secara berkala. 
Kemampuan Perseroan untuk dapat terus menetapkan harga pada tingkat yang diinginkan telah dan akan menjadi faktor 
penting yang mempengaruhi hasil usaha dan kinerja keuangan. 
 
Perseroan berkeyakinan bahwa dengan peningkatan produk secara terus menerus, jangkauan luas dalam pemasaran 
produk Perseroan dan peningkatan keunggulan kompetitif lainnya, Perseroan telah membangun dan memperkuat loyalitas 
pelanggan, yang pada akhirnya akan mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga dari berbagai produk Perseroan. 
 
Ekspansi Jaringan Distribusi Dan Pengembangan Saluran Distribusi 
 
Sampai dengan 30 Juni 2017 Perseroan menggunakan lebih kurang 60 (enam puluh) titik distribusi diseluruh Indonesia 
dimana sebanyak 30 (tiga puluh) adalah kantor perwakilan milik Perseroan sedangkan 30 (tiga puluh) adalah distributor dari 
pihak ketiga yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga produk yang diantar dari pabrik melalui berbagai saluran 
penjualan yang berada di Pasar Tradisional, Pasar Modern, Armada Keliling (mobile unit)  dan Institusi hingga ke tangan 
pelanggan akhir sesuai dengan standar yang ditetapkan Perseroan.  
 
Seiring dengan berpindahnya preferensi belanja konsumen di Indonesia ke pengecer berskala lebih besar, penjualan 
melalui pasar modern diperkirakan akan menjadi lebih signifikan, namun pasar tradisional saat ini merupakan saluran 
distribusi terpenting dalam jaringan distribusi Perseroan. Dikarenakan beban distribusi dan promosi yang berbeda, 
keuntungan produk yang dijual Perseroan menjadi bervariasi sesuai dengan saluran distribusi. Perseroan telah 
mendedikasikan banyak waktu, sumber daya manajerial dan keuangan dalam mempertahankan dan mengembangkan 
jaringan distribusi, namun, berdasarkan rekam jejak kesuksesan Perseroan yang telah terbukti, Perseroan berkeyakinan 
bahwa upaya-upaya tersebut merupakan investasi yang efektif demi pertumbuhan penjualan dan keuntungan di masa 
mendatang. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan jaringan distribusi yang ada dan menambah cabang baru, 
distributor lokal yang menjual produk Perseroan akan berdampak langsung pada volume penjualan dan operasional 
Perseroan.  
 
Harga Bahan Baku 
 
Harga bahan baku, ditentukan terutama oleh kekuatan pasar (market forces) seperti fluktuasi harga komoditas dan 
perubahan kebijakan Pemerintah, serta kekuatan tawar menawar (bargaining power) dalam menghadapi pemasok. Dengan 
memanfaatkan besarnya skala operasi, Perseroan dan para pemasok bahan baku telah melakukan negosiasi ulang atas 
ketentuan dalam kontrak pasokan untuk mempercepat pembayaran kepada pemasok dengan kompensasi harga yang lebih 
baik. Peningkatan produksi Perseroan seiring dengan rencana ekspansi Perseroan diperkirakan akan meningkatkan 
permintaan bahan baku Perseroan. Sebagian besar bahan baku diperoleh Perseroan melalui pembelian dari pemasok 
domestik guna menjamin pasokan yang bisa diandalkan dan pengiriman yang efisien ke pabrik Perseroan. 
 
Apabila Rupiah melemah terhadap mata uang Dolar AS, pengadaan bahan baku dalam mata uang Dolar AS akan 
meningkat dari sisi nilai Rupiah. Akan tetapi, karena pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 mengenai 
Kewajiban Penggunaan Rupiah (“PBI No. 17/3/PBI/2015”), Risiko Perseroan terhadap fluktuasi Dolar AS akan mulai 
menurun disebabkan oleh semakin banyaknya pembelian bahan baku dengan menggunakan mata uang Rupiah.  
 
Beban Iklan Dan Promosi 
 
Hasil usaha dan posisi keuangan Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mempertahankan 
dan meningkatkan pengenalan merek (brand recognition) Perseroan dan popularitas berbagai produknya. Dalam rangka 
memperkuat citra dan kesadaran pasar terhadap merek-mereknya, Perseroan berencana untuk menambah kegiatan iklan 
dan promosi. Tingkat pengeluaran Perseroan untuk setiap kategori produk bervariasi dan bergantung pada sejumlah faktor, 
termasuk strategi Perseroan untuk suatu produk, estimasi besarnya potensi pasar, persaingan, dan faktor-faktor lainnya. 
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Harga Bahan Baku 
 
Harga bahan baku, ditentukan terutama oleh kekuatan pasar (market forces) seperti fluktuasi harga komoditas dan 
perubahan kebijakan Pemerintah, serta kekuatan tawar menawar (bargaining power) dalam menghadapi pemasok. Dengan 
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permintaan bahan baku Perseroan. Sebagian besar bahan baku diperoleh Perseroan melalui pembelian dari pemasok 
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Apabila Rupiah melemah terhadap mata uang Dolar AS, pengadaan bahan baku dalam mata uang Dolar AS akan 
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Beban Iklan Dan Promosi 
 
Hasil usaha dan posisi keuangan Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mempertahankan 
dan meningkatkan pengenalan merek (brand recognition) Perseroan dan popularitas berbagai produknya. Dalam rangka 
memperkuat citra dan kesadaran pasar terhadap merek-mereknya, Perseroan berencana untuk menambah kegiatan iklan 
dan promosi. Tingkat pengeluaran Perseroan untuk setiap kategori produk bervariasi dan bergantung pada sejumlah faktor, 
termasuk strategi Perseroan untuk suatu produk, estimasi besarnya potensi pasar, persaingan, dan faktor-faktor lainnya. 

Umumnya, Perseroan akan mengeluarkan beban iklan dan promosi yang lebih tinggi pada saat peluncuran produk baru. 
Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan iklan dan promosi telah berkontribusi dalam membangun mereknya yang kuat dan 
akan terus menjadi salah satu faktor yang menentukan hasil usaha Perseroan. 
 
KEBIJAKAN – KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
 
Berikut adalah kebijakan – kebijakan akuntansi penting yang dapat secara signifikan mempengaruhi pertimbangan dan 
perkiraan dalam pembuatan laporan keuangan Perseroan. 
 
Perubahan Kebijakan Akuntansi 
 
Sejumlah standar, interpretasi dan amandemen baru yang berlaku efektif untuk pertama kali untuk periode yang dimulai 
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016, telah diadopsi dalam laporan keuangan Perseroan. 
 
Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap 
kebijakan akuntansi Perseroan dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya: 
 
• ISAK 30 , “Pungutan”; 
• Amandemen PSAK 16, “Aset Tetap”;  
• Amandemen PSAK 19, “Aset Tak berwujud”; 
• Amandemen PSAK 24, “Imbalan Kerja”;  
• PSAK 66, “Pengaturan Bersama”  
• PSAK 67, “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”.  
• PSAK 70, “Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak”.  
 
Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak 
memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya. 
 
Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang 
dimulai pada 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut: 
 
• Amandemen PSAK 1 “Penyajian laporan keuangan”; dan  
• Amandemen PSAK 16 “Aset tetap” 
 
Transaksi dengan Mata uang Asing 
 
Aset dan Liabilitas moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing ditranslasikan menjadi mata uang fungsional 
dengan nilai tukar pada setiap akhir periode pelaporan. Nilai tukar yang digunakan sebagai tolok ukur adalah nilai tukar 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Aset dan Liabilitas non-moneter yang diukur pada nilai wajar di dalam mata uang 
asing ditranslasikan menjadi mata uang fungsional pada nilai tukar ketika nilai wajar ditetapkan. 
 
Pinjaman dan Piutang 
 
Aset tersebut pada dasarnya terjadi melalui cadangan barang dan jasa kepada pelanggan (misalnya, piutang usaha), 
namun juga memasukkan jenis aset moneter kontraktual lain. Pengakuan awal aset tersebut pada nilai wajar ditambahkan 
dengan biaya transaksi yang langsung diatribusikan pada akuisisi atau penerbitannya, dan selanjutnya dicatat pada biaya 
amortisasi dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif, dikurangi dengan cadangan untuk penurunan nilai. 
 
Cadangan penurunan nilai diakui ketika ada bukti objektif (seperti kesulitan keuangan signifikan pada pihak lawan atau 
gagal bayar atau penundaan pembayaran signifikan) bahwa Perseroan tidak dapat menagih seluruh jumlah yang jatuh 
tempo berdasarkan persyaratan piutang, jumlah cadangan berbeda antara jumlah tercatat neto dan nilai kini arus kas masa 
depan yang diharapkan dari piutang yang mengalami penurunan nilai tersebut. Untuk piutang usaha, yang dilaporkan 
secara neto, cadangan seperti ini dicatat dalam akun pencadangan terpisah dengan kerugian diakui dalam beban 
administrasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ketika terkonfirmasi bahwa piutang usaha tidak 
dapat ditagih, nilai tercatat bruto dari aset tersebut dihapuskan terhadap cadangannya. 
 
Dari waktu ke waktu, Perseroan memilih untuk menegosiasikan kembali persyaratan jatuh tempo piutang usaha dari 
pelanggan yang memiliki transaksi historis yang baik. Negosiasi ulang seperti ini dapat mengubah jangka waktu 
pembayaran daripada perubahan jumlah terutang dan, sebagai akibatnya, arus kas baru yang diharapkan terdiskonto pada 
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tingkat suku bunga efektif dan perbedaan yang dihasilkan untuk nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain (laba operasi)  
 
Pinjaman dan piutang Perseroan meliputi piutang usaha dan piutang lainnya dan kas dan setara kas dalam laporan posisi 
keuangan. 
 
Liabilitas Keuangan Lain 
 
Utang yang awalnya diakui pada nilai wajar, net setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan pada penerbitan 
instrumen. Liabilitas berbunga tersebut diukur setelah pengakuan awal pada biaya perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan tingkat suku bunga efektif, yang memastikan semua beban bunga selama periode untuk melakukan 
pembayaran kembali berada dalam tingkat suku bunga yang tetap pada saldo liabilitas yang dicatat pada laporan posisi 
keuangan. Beban bunga di dalam hal ini mencakup biaya transaksi awal dan utang premium terhadap penebusan, seperti 
halnya utang bunga atau utang kupon pada liabilitas yang beredar. Imbalan yang dibayarkan pada penetapan fasilitas 
pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sebesar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan dicairkan. 
 
Dalam hal ini, imbalan tersebut ditangguhkan sampai pencairan tersebut terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa 
kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan dicairkan, imbalan tersebut dikapitalisasi sebagai uang muka bagi jasa 
pencairan dan diamortisasi selama periode fasilitas tersebut yang terkait. 
 
Biaya pinjaman terjadi pada pembangunan aset kualifikasian yang dikapitalisasi selama periode waktu yang diperlukan 
untuk melengkapi dan mempersiapkan aset bagi tujuan penggunaan maupun penjualan. Biaya pinjaman lainnya 
dibebankan pada laba rugi. 
 
Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar kecuali Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan 
penyelesaian liabilitas setidaknya 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. 
 
Utang usaha dan liabilitas moneter jangka pendek lainnya, awalnya diakui pada nilai wajar dan setelah pengakuan awal, 
dinilai pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif. Utang usaha diklasifikasikan 
sebagai liabilitas lancar apabila pembayarannya jatuh tempo diantara satu tahun atau kurang (atau di dalam siklus operasi 
normal bisnis apabila lebih dari satu tahun). Apabila bukan demikian, utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak 
lancar. 
 
Persediaan 
 
Persediaan terdiri dari bahan baku, barang jadi dan suku cadang. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara 
harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. 
Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul untuk membawa 
persediaan ke lokasi dan kondisi. 
 
Laba/(rugi) yang sifatnya biasa antara lain yang timbul karena selisih penghitungan fisik dan kerugian kerusakan bahan 
karena penyimpanan, dikoreksi pada nilai persediaan dan dibebankan ke dalam pendapatan (beban) lain-lain. 
 
Penyisihan untuk persediaan suku cadang usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan suku cadang pada masa 
depan. 
 
Aset Tetap 
 
Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. 
Biaya perolehan aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh aset 
bersangkutan. 
 
Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, dan biaya-biaya tersebut tidak 
disusutkan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang 
umur hukum hak. 
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tingkat suku bunga efektif dan perbedaan yang dihasilkan untuk nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain (laba operasi)  
 
Pinjaman dan piutang Perseroan meliputi piutang usaha dan piutang lainnya dan kas dan setara kas dalam laporan posisi 
keuangan. 
 
Liabilitas Keuangan Lain 
 
Utang yang awalnya diakui pada nilai wajar, net setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan pada penerbitan 
instrumen. Liabilitas berbunga tersebut diukur setelah pengakuan awal pada biaya perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan tingkat suku bunga efektif, yang memastikan semua beban bunga selama periode untuk melakukan 
pembayaran kembali berada dalam tingkat suku bunga yang tetap pada saldo liabilitas yang dicatat pada laporan posisi 
keuangan. Beban bunga di dalam hal ini mencakup biaya transaksi awal dan utang premium terhadap penebusan, seperti 
halnya utang bunga atau utang kupon pada liabilitas yang beredar. Imbalan yang dibayarkan pada penetapan fasilitas 
pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sebesar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan dicairkan. 
 
Dalam hal ini, imbalan tersebut ditangguhkan sampai pencairan tersebut terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa 
kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan dicairkan, imbalan tersebut dikapitalisasi sebagai uang muka bagi jasa 
pencairan dan diamortisasi selama periode fasilitas tersebut yang terkait. 
 
Biaya pinjaman terjadi pada pembangunan aset kualifikasian yang dikapitalisasi selama periode waktu yang diperlukan 
untuk melengkapi dan mempersiapkan aset bagi tujuan penggunaan maupun penjualan. Biaya pinjaman lainnya 
dibebankan pada laba rugi. 
 
Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar kecuali Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan 
penyelesaian liabilitas setidaknya 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. 
 
Utang usaha dan liabilitas moneter jangka pendek lainnya, awalnya diakui pada nilai wajar dan setelah pengakuan awal, 
dinilai pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif. Utang usaha diklasifikasikan 
sebagai liabilitas lancar apabila pembayarannya jatuh tempo diantara satu tahun atau kurang (atau di dalam siklus operasi 
normal bisnis apabila lebih dari satu tahun). Apabila bukan demikian, utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak 
lancar. 
 
Persediaan 
 
Persediaan terdiri dari bahan baku, barang jadi dan suku cadang. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara 
harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. 
Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul untuk membawa 
persediaan ke lokasi dan kondisi. 
 
Laba/(rugi) yang sifatnya biasa antara lain yang timbul karena selisih penghitungan fisik dan kerugian kerusakan bahan 
karena penyimpanan, dikoreksi pada nilai persediaan dan dibebankan ke dalam pendapatan (beban) lain-lain. 
 
Penyisihan untuk persediaan suku cadang usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan suku cadang pada masa 
depan. 
 
Aset Tetap 
 
Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. 
Biaya perolehan aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh aset 
bersangkutan. 
 
Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, dan biaya-biaya tersebut tidak 
disusutkan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang 
umur hukum hak. 
 
 
 
 

Tanah tidak disusutkan. Penyusutan aset tetap lainnya dihitung menggunakan metode garis lurus sesuai dengan taksiran 
masa manfaat aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut: 
 

Uraian Tahun 
Bangunan 20 Tahun 

Mesin dan Peralatan  5 - 10 Tahun 
Freezer 5 Tahun 

Kendaraan 5 Tahun 
 
Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi 
jumlah yang dapat dipulihkan. 
 
Biaya-biaya setelah perolehan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, 
sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Perseroan akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan 
berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti 
tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-
biaya tersebut terjadi. 
 
Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, jumlah tercatat aset tetap dikeluarkan dari catatan, dan laba atau rugi 
yang timbul dari pelepasan/ penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi komprehensif 
 
Aset dalam pembangunan diakui sebesar harga perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi 
secara spesifik menjadi aset tetap yang terkait. 
 
Selama masa pembangunan sampai dengan aset siap digunakan,biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga 
dan selisih kurs yang timbul untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai 
akumulasi pengeluaran selama periode tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan 
aset tetap siap untuk digunakan. 
 
Aset Tidak Berwujud 
 
Aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan 
awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. 
Aset tak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama umur manfaat ekonominya dan dievaluasi apabila terdapat 
indikator adanya penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi ditelaah setidaknya setiap akhir periode pelaporan. 
 
Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya pada saat: 

a. dijual; atau 
b. ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset 

tersebut. 
 
Aset tak berwujud Perseroan terdiri dari lisensi atas peranti lunak dan hak atas tanah yang memiliki taksiran masa umur 
manfaat ekonomis 8 tahun. 
 
Pengakuan Pendapatan dan Beban 
 
Pendapatan dari penjualan barang diakui ketika Perusahaan telah secara signifikan manfaat dan risiko kepemilikan kepada 
pembeli dan terdapat kemungkinan Perusahaan akan menerima pembayaran yang sebelumnya telah disepakati. Kriteria-
kriteria ini dianggap telah dipenuhi apabila barang telah dikirimkan kepada pembeli. 
 
Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal dan adalah mungkin bagi Perusahaan menerima segala imbalan. 
Pendapatan atas jasa diakui pada periode di mana jasa tersebut diberikan. 
 
Pendapatan dari penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. 
 
Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya. 
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ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING 
 
Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan 
pengalaman historis dan factor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual 
dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan 
terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas 
 
Penyusutan Aset Tetap 
 
Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat 
ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) 
tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan 
tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan 
karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. 
 
Amortisasi Aset Tidak Berwujud 
 
Perseroan mereviu estimasi umur manfaat lisensi atas piranti lunak setiap tahun dan diperbaharui jika terjadi perbedaan 
perkiraan dari estimasi awal dikarenakan perkembangan teknologi. Penurunan estimasi umur manfaat lisensi atas piranti 
lunak akan meningkatkan pencatatan beban amortisasi dan mengurangi nilai aset tak berwujud. 
 
Beban Penjualan Dan Promosi Sales And Promotion Expense 
 
Beban penjualan dan promosi Sales and promotion expenses Akrual atas beban penjualan dan promosi dicatat 
berdasarkan estimasi beban aktivitas promosi dan pemasaran ada tahun berjalan yang belum ditagihkan pada tanggal 
pelaporan. 
 
Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan 
 
Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar 
dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. 
 
Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat yang 
dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan 
yang dapat diatribusikan.  
 
Estimasi dan asumsi yang digunakan Perseroan dan penilaian yang dibuat oleh Perseroan dalam menerapkan kebijakan 
akuntansi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen 
Perseroan melakukan evaluasi ulang secara terus menerus atas estimasi, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan 
pengalaman di masa lalu dan berbagai asumsi lainnya yang diyakini wajar dalam situasi tersebut.  
 
ANALISIS KEUANGAN 
 
Analisis Komponen-Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 
 

(dalam Rp juta) 30 Juni 2017 30 Juni 2016 31 Des 2016 31 Des 2015 31 Des 2014 
Penjualan Bersih  480.781   434.819   930.532   902.779   889.401  
Beban Pokok Penjualan  (195.539)  (176.297)  (363.928)  (357.735)  (385.528) 
Laba Kotor  285.242   258.522   566.604   545.044   503.873  
Beban Penjualan  (84.353)  (81.821)  (167.513)  (181.555)  (162.730) 
Beban Umum dan Administrasi  (140.840)  (129.057)  (270.498)  (234.916)  (213.876) 
Beban Usaha  (250.510)  (208.800)  (438.926)  (413.009)  (364.252) 
Laba Usaha  34.732   49.722   127.678   132.035   139.622  
Beban Keuangan  (23.672)  (28.322)  (57.335)  (41.484)  (43.293) 
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak  13.617   23.898   75.604   96.017   100.315  
Pajak  (3.635)  -     (22.877)  (22.153)  (25.762) 
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak  9.982   23.898   52.727   73.865   74.553  
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan  7.680   23.898   49.802   72.737   72.472  

Kenaikan atau Penurunan 
Penjualan Bersih 10,6% Tbd 3,1% 1,5% 13,2% 
Beban Pokok Penjualan 10,9% Tbd 1,7% -7,2% 18,8% 
Laba Kotor 10,3% Tbd 4,0% 8,2% 9,3% 
Beban Penjualan 3,1% Tbd -7,7% 11,6% 12,6% 
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ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING 
 
Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan 
pengalaman historis dan factor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual 
dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan 
terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas 
 
Penyusutan Aset Tetap 
 
Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat 
ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) 
tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan 
tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan 
karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. 
 
Amortisasi Aset Tidak Berwujud 
 
Perseroan mereviu estimasi umur manfaat lisensi atas piranti lunak setiap tahun dan diperbaharui jika terjadi perbedaan 
perkiraan dari estimasi awal dikarenakan perkembangan teknologi. Penurunan estimasi umur manfaat lisensi atas piranti 
lunak akan meningkatkan pencatatan beban amortisasi dan mengurangi nilai aset tak berwujud. 
 
Beban Penjualan Dan Promosi Sales And Promotion Expense 
 
Beban penjualan dan promosi Sales and promotion expenses Akrual atas beban penjualan dan promosi dicatat 
berdasarkan estimasi beban aktivitas promosi dan pemasaran ada tahun berjalan yang belum ditagihkan pada tanggal 
pelaporan. 
 
Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan 
 
Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar 
dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. 
 
Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat yang 
dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan 
yang dapat diatribusikan.  
 
Estimasi dan asumsi yang digunakan Perseroan dan penilaian yang dibuat oleh Perseroan dalam menerapkan kebijakan 
akuntansi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen 
Perseroan melakukan evaluasi ulang secara terus menerus atas estimasi, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan 
pengalaman di masa lalu dan berbagai asumsi lainnya yang diyakini wajar dalam situasi tersebut.  
 
ANALISIS KEUANGAN 
 
Analisis Komponen-Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 
 

(dalam Rp juta) 30 Juni 2017 30 Juni 2016 31 Des 2016 31 Des 2015 31 Des 2014 
Penjualan Bersih  480.781   434.819   930.532   902.779   889.401  
Beban Pokok Penjualan  (195.539)  (176.297)  (363.928)  (357.735)  (385.528) 
Laba Kotor  285.242   258.522   566.604   545.044   503.873  
Beban Penjualan  (84.353)  (81.821)  (167.513)  (181.555)  (162.730) 
Beban Umum dan Administrasi  (140.840)  (129.057)  (270.498)  (234.916)  (213.876) 
Beban Usaha  (250.510)  (208.800)  (438.926)  (413.009)  (364.252) 
Laba Usaha  34.732   49.722   127.678   132.035   139.622  
Beban Keuangan  (23.672)  (28.322)  (57.335)  (41.484)  (43.293) 
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak  13.617   23.898   75.604   96.017   100.315  
Pajak  (3.635)  -     (22.877)  (22.153)  (25.762) 
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak  9.982   23.898   52.727   73.865   74.553  
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan  7.680   23.898   49.802   72.737   72.472  

Kenaikan atau Penurunan 
Penjualan Bersih 10,6% Tbd 3,1% 1,5% 13,2% 
Beban Pokok Penjualan 10,9% Tbd 1,7% -7,2% 18,8% 
Laba Kotor 10,3% Tbd 4,0% 8,2% 9,3% 
Beban Penjualan 3,1% Tbd -7,7% 11,6% 12,6% 

Beban Umum dan Administrasi 9,1% Tbd 15,1% 9,8% 17,5% 
Beban Usaha 20,0% Tbd 6,3% 13,4% 13,5% 
Laba Usaha -30,1% Tbd -3,3% -5,4% -0,4% 
Beban Keuangan -16,4% Tbd 38,2% -4,2% -13,4% 
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak -43,0% Tbd -21,3% -4,3% 7,0% 
Pajak  Tbd 3,3% -14,0% 13,9% 
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak -58,2% Tbd -28,6% -0,9% 4,8% 
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan -67,9% Tbd -31,5% 0,4% 1,8% 

 
*Tbd = tidak bisa dibandingkan karena periode laporan keuangan terakhir tidak mencakup satu tahun buku 
 
Perbandingan Hasil Kegiatan Operasional 
 

 
 
Perbandingan untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dibandingkan periode yang berakhir pada                           
30 Juni 2016 
 
Penjualan Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp480.781 juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 10,6% bila dibandingkan dengan Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 
Juni 2016 yang sebesar Rp434.819 juta. Kenaikan penjualan bersih ini disebabkan adanya kenaikan harga jual produk 
Perseroan.  
 
Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp195.539 juta 
atau mengalami kenaikan sebesar 10,9% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2016 yang sebesar Rp176.297 juta. Kenaikan Beban Pokok Penjualan ini disebabkan oleh adanya kenaikan 
dalam komponen Biaya Produksi yaitu berupa Pemakaian Bahan Baku, Upah langsung dan Beban Pabrikasi yang 
mengalami kenaikan masing-masing sebesar 10,5% ; 11,3% dan 10,2%. Dimana Biaya Produksi untuk periode yang 
berakhir pada 30 Juni 2017 jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 , Biaya Produksi mengalami 
kenaikan sebesar 10,5%.  
 
Beban Penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp84.353 juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 3,1% bila dibandingkan dengan beban Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2016 yang sebesar Rp81.821 juta. Kenaikan Beban Penjualan ini disebabkan oleh penurunan Biaya Promosi ; 
Angkutan ; dan Supply Kebutuhan Pemasaran yang masing-masing mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,1% ; 
2,8% dan 204,2%.  
 
Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar 
Rp140.840 juta atau mengalami kenaikan sebesar 9,1% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk 
periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang sebesar Rp129.057 juta. Kenaikan Beban Umum dan Administrasi 
ini disebabkan oleh kenaikan Biaya Gaji ; Listrik dan Air ; Penyusutan ; Cetakan dan Fotocopy ; Pemeliharaan dan 
Konsultasi Audit & Lawyer yang masing-masing mengalami kenaikan masing-masing sebesar : 17,2% ; 4,4%  ; 12,2% ; 
14,6%.; 212,5% dan 220,2% 
 
Beban Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp23.672 juta atau 
mengalami penurunan sebesar -16,4% bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk periode yang berakhir pada 
tanggal 30 Juni 2016 yang sebesar Rp28.322 juta. Penurunan Beban Keuangan ini disebabkan oleh penurunan Beban 
Bunga yang mengalami penurunan sebesar -17,5% dari Rp28.322 juta untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 
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menjadi Rp23.359 juta untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017. Beban Keuangan sebagian besar berasal dari 
pembayaran bunga merupakan berasal Promissory Note yang diterbitkan oleh Perseroan dan dibeli oleh Swiss Life 
(Singapore) Pte.Ltd yang merupakan fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan tingkat suku bunga sebesar 14,5% yang akan 
jatuh tempo pada 23 Maret 2020. 
 
Perbandingan untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada                     
31 Desember 2015 
 
Penjualan Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp930.532 juta 
atau mengalami kenaikan sebesar 3,1% bila dibandingkan dengan Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp902.779 juta. Kenaikan penjualan bersih ini disebabkan adanya kenaikan 
harga jual produk Perseroan.  
 
Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp363.928 
juta atau mengalami kenaikan sebesar 1,7% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp357.735 juta. Kenaikan Beban Pokok Penjualan ini disebabkan oleh adanya 
kenaikan dalam komponen Biaya Produksi yaitu berupa Pemakaian Bahan Baku, Upah langsung  yang mengalami 
kenaikan masing-masing sebesar 2,7% ; 10,1%. Biaya Produksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 jika 
dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 , Biaya Produksi mengalami kenaikan sebesar 2,0%.  
 
Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp167.513 juta 
atau mengalami penurunan sebesar -7,7% bila dibandingkan dengan beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp181.555 juta. Penurunan Beban Penjualan ini disebabkan oleh penurunan 
Biaya Promosi ; Angkutan ; Advertensi dan Supply Kebutuhan Pemasaran yang masing-masing mengalami penurunan 
masing-masing sebesar -18,3% ; -6,4% ; -8,1% dan -55,2%.  
 
Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 
Rp270.498 juta atau mengalami kenaikan sebesar 15,1% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp234.916 juta. Kenaikan Beban Umum dan 
Administrasi ini disebabkan oleh kenaikan Biaya Gaji ; Listrik dan Air ; Sewa ; Diklat ; Penyusutan ; Cetakan dan Fotocopy ;  
Jamsostek ; Umum dan Administrasi lainnya ; Konsultasi Audit dan Lawyer ; dan Beban Imbalan Kerja yang masing-masing 
mengalami kenaikan masing-masing sebesar : 9,3% ; 1,6% ; 15,4% ; 32,6% ; 26,8% ; 11,4% ; 15,9% 29,0% ; 101,9% dan 
26,6%. 
 
Beban Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp57.335 juta 
atau mengalami kenaikan sebesar 38,2% bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp41.484 juta. Kenaikan Keuangan ini disebabkan oleh kenaikan Beban Bunga 
yang mengalami kenaikan sebesar 38,8% dari Rp40.860 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi 
Rp56.730 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Beban Keuangan sebagian besar berasal dari 
pembayaran bunga merupakan berasal Promissory Note yang diterbitkan oleh Perseroan dan dibeli oleh Swiss Life 
(Singapore) Pte.Ltd sebesar Rp360.000 juta yang merupakan fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan tingkat suku bunga 
sebesar 14,5% yang akan jatuh tempo pada 15 Februari 2017 dan 23 Maret 2020. 
 
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp52.727 juta atau 
mengalami penurunan sebesar -28,6%  jika dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp73.865 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya 
Laba Bersih Sebelum Pajak yang mengalami penurunan sebesar -21,3%. Penurunan Laba Bersih Setelah Pajak ini 
disumbangkan oleh kenaikan Beban Keuangan yang naik sebesar 38,2%.   
 
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp49.803 juta 
atau mengalami penurunan sebesar -31,5%  jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp72.737 juta. Penurunan ini terutama disebabkan 
oleh naiknya Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti dan Pajak Tangguhan yang mengalami kenaikan masing-
masing sebesar 159,2% dan 159,2%.  
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atau mengalami kenaikan sebesar 3,1% bila dibandingkan dengan Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp902.779 juta. Kenaikan penjualan bersih ini disebabkan adanya kenaikan 
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sebesar 14,5% yang akan jatuh tempo pada 15 Februari 2017 dan 23 Maret 2020. 
 
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp52.727 juta atau 
mengalami penurunan sebesar -28,6%  jika dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp73.865 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya 
Laba Bersih Sebelum Pajak yang mengalami penurunan sebesar -21,3%. Penurunan Laba Bersih Setelah Pajak ini 
disumbangkan oleh kenaikan Beban Keuangan yang naik sebesar 38,2%.   
 
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp49.803 juta 
atau mengalami penurunan sebesar -31,5%  jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp72.737 juta. Penurunan ini terutama disebabkan 
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masing sebesar 159,2% dan 159,2%.  
 
 
 
 
 

Perbandingan untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada                    
31 Desember 2014 
 
Penjualan Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp902.779 juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 1,5% bila dibandingkan dengan Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2014 yang sebesar Rp889.401 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga jual produk 
Perseroan.  
 
Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp357.735 juta 
atau mengalami penurunan sebesar -7,2% bila dibandingkan dengan beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp385.528 juta. Penurunan Beban Pokok Penjualan disebabkan oleh 
Penurunan penggunaan Bahan Baku yang mengalami penurunan sebesar -15,1% sehingga Jumlah Biaya Produksi 
mengalami penurunan sebesar -10,7%. 
 
Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp181.555 juta atau 
mengalami kenaikan sebesar 11,6% bila dibandingkan dengan Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2014 yang sebesar Rp162.730 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh : Biaya Angkutan ; Advertensi , Bahan 
Bakar ; Perjalanan Dinas ; Supply Kebutuhan Pemasaran ; serta Pengepakan yang mengalami kenaikan masing-masing 
sebesar : 5,7% ; 170,7% ; 6,0% ; 9,4% ; 30,8% serta 974,4%  
 
Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp234.916 
juta atau mengalami kenaikan sebesar 9,8% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp213.876 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh : Biaya Gaji ; 
Listrik dan Air ; Sewa ; Komunikasi ; Penyusutan ; Jamsostek ; Asuransi ; Pemeliharaan ; Representasi dan Sumbangan ; 
serta Beban Imbalan Kerja yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar : 9,3% ; 11,7% ; 13,9% ; 15,2% ; 15,4% ; 
546,7% ; 149,2% serta 10,5%. 
 
Beban Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp41.484 juta atau 
mengalami penurunan sebesar -8,4% bila dibandingkan dengan Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2014 yang sebesar Rp43.293 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pembayaran bunga 
merupakan berasal Promissory Note yang diterbitkan oleh Perseroan dan dibeli oleh Swiss Life (Singapore) Pte.Ltd. berupa 
Penurunan bunga sebesar -3,8% atau menurun dari Rp42.458 juta untuk tahun yang berakhir pada 2014 menjadi Rp40.860 
juta untuk tahun yang berakhir pada 2015. 
 
ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN 
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Dalam Rp juta Juni 2017 Des 2016 Des 2015 Des 2014 
Kas dan Setara Kas  377.793   365.415   332.836   309.795  
Piutang Usaha - Pihak Ketiga  190.641   162.032   173.189   166.404  
Persediaan  131.319   126.899   122.571   127.813  
Uang Muka Pembelian  9.685   4.539   48.349   28.489  
Aset Lancar  722.091   670.274   684.005   647.283  
Aset Tetap-Bersih  242.158   217.364   292.746   264.952  
Aset Tidak Lancar  369.787   360.767   318.357   286.399  
Total Aset  1.091.878   1.031.041   1.002.362   933.682  

Kenaikan atau Penurunan 
Kas dan Setara Kas 3,4% 9,8% 7,4% -11,7% 
Piutang Usaha Pihak Ketiga 17,7% -6,4% 4,1% 25,6% 
Persediaan 3,5% 3,5% -4,1% 18,1% 
Uang Muka Pembelian 113,3% -90,6% 69,7% -59,4% 
Aset Lancar 7,7% -2,0% 5,7% -3,7% 
Aset Tetap 11,4% -25,7% 10,5% 66,1% 
Aset Tidak Lancar 2,5% 13,3% 11,2% 62,9% 
Total Aset 5,9% 2,9% 7,4% 10,1% 

 
Perbandingan pada tanggal 30 Juni 2017 dengan 31 Desember 2016  
 
Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.091.878 juta atau mengalami peningkatan sebesar 5,9% 
jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.031.041 juta. Peningkatan Aset Perseroan 
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar yang masing-masing mengalami kenaikan 
sebesar 7,7% dan 2,4%. 
 
Aset Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp722.091 juta atau meningkat sebesar 7,7% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp670.274 juta. Peningkatan Aset Lancar Perseroan 
tersebut terutama disebabkan oleh: kenaikan Kas dan Setara Kas ; Piutang Usaha Pihak Ketiga ; Persediaan ; Biaya 
dibayar dimuka dan Uang Muka Pembelian yang semuanya mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3,4% ; 17,7% ; 
3,5% ; 11,2% dan 113,3%. 
 
Kas dan Setara Kas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp377.793 juta atau meningkat sebesar 3,4% 
jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp365.415 juta. Peningkatan Kas dan Setara 
Kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penempatan di PT Bank Central Asia, Tbk dan PT Bank 
Mandiri (Persero), Tbk yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 2,8% dan 36,0%. 
 
Piutang Usaha Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp190.641 juta atau meningkat sebesar 
17,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp162.032 juta. Peningkatan Piutang 
Usaha Ketiga tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Piutang Usaha kepada Distributor dan Piutang Usaha kepada 
Pelanggan yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 4,1% dan 26,1%. 
 
Persediaan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp131.319 juta atau meningkat sebesar 3,5% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp126.899 juta. Peningkatan Persediaan tersebut 
terutama disebabkan oleh kenaikan Bahan Baku ; Bahan Dalam Proses ; Barang Jadi dan Suku Cadang masing-masing 
sebesar 1,2% ; 20,4% ; 1,8% dan 12,1%%. 
 
Uang Muka Pembelian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp9.685 juta atau meningkat sebesar 113,3% 
jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.539 juta. Peningkatan Uang Muka 
Pembelian tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Uang Muka untuk pembelian  Bahan Baku , Aset Tetap , dan 
Bahan Pembantu yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 17,2% ; 153,5% ; dan 129,9%. 
 
Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp369.787 juta atau meningkat sebesar 2,5% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp360.767 juta. Peningkatan Aset Tidak Lancar 
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Aset Tetap sebesar 11,4%. 
 
Aset Tetap - Bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp242.158 juta atau meningkat sebesar 11,4% 
jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp217.364 juta. Peningkatan Aset Tetap - Bersih 
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari Aset Pemilikan Langsung dan Aset Dalam Masa Konstruksi yang 
mengalami kenaikan masing-masing sebesar 9,3% dan 15,6%. Kenaikan didalam Aset Kepemilikan Langsung 
disumbangkan oleh kenaikan yang berasal dari Mesin dan Peralatan serta Freezer yang mengalami kenaikan masing-
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jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.539 juta. Peningkatan Uang Muka 
Pembelian tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Uang Muka untuk pembelian  Bahan Baku , Aset Tetap , dan 
Bahan Pembantu yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 17,2% ; 153,5% ; dan 129,9%. 
 
Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp369.787 juta atau meningkat sebesar 2,5% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp360.767 juta. Peningkatan Aset Tidak Lancar 
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Aset Tetap sebesar 11,4%. 
 
Aset Tetap - Bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp242.158 juta atau meningkat sebesar 11,4% 
jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp217.364 juta. Peningkatan Aset Tetap - Bersih 
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari Aset Pemilikan Langsung dan Aset Dalam Masa Konstruksi yang 
mengalami kenaikan masing-masing sebesar 9,3% dan 15,6%. Kenaikan didalam Aset Kepemilikan Langsung 
disumbangkan oleh kenaikan yang berasal dari Mesin dan Peralatan serta Freezer yang mengalami kenaikan masing-

masing sebesar 1,7% dan 13,1%. Kenaikan Aset Dalam Masa Konstruksi yang berasal Mesin dan Peralatan yang 
mengalami kenaikan sebesar 17,6%. 
 
Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015 
 
Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.031.041 juta, atau meningkat sebesar 2,9% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.002.362 juta. Peningkatan Aset Perseroan 
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar 13,3%. 
 
Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp670.274 juta, atau mengalami penurunan 
sebesar -2,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp684.005 juta. Penurunan Aset 
Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Piutang Usaha Pihak Ketiga dan Uang Muka Pembelian 
yang mengalami penurunan sebesar -6,4% dan -90,6%. 
 
Kas dan Setara Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp365.415 juta, atau meningkat sebesar 
9,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp332.836 juta. Peningkatan Kas dan 
Setara Kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Kas sebesar 20,0% dan peningkatan penempatan di 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang naik signifikan. 
 
Piutang Usaha – Pihak Ketiga dari Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp162.032 juta, atau 
mengalami penurunan sebesar -6,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp173.189 
juta. Penurunan Piutang Usaha – Pihak Ketiga tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Piutang Usaha Pelanggan 
yang mengalami penurunan sebesar -23,0%. Penurunan Piutang Usaha juga disumbangkan oleh Piutang Yang Belum 
Jatuh Tempo ; Piutang dengan umur 1-30 hari dan Piutang dengan umur 61-90 hari yang masing-masing mengalami 
penurunan masing-masing sebesar -11,9% , -5,7% , dan -13,7%   
 
Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp126.899 juta atau meningkat sebesar 3,5% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp122.571 juta. Persediaan ini terutama disebabkan 
oleh Peningkatan Suku Cadang sebesar 100,5%. 
 
Uang Muka Pembelian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.539 juta atau mengalami 
penurunan sebesar -90,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp48.349 juta. 
Penurunan Uang Muka Pembelian tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pembelian Bahan Baku serta pembelian 
aset tetap yang masing-masing mengalami penurunan sebesar -17,7% dan -94,8%. 
 
Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp360.767 juta atau meningkat sebesar 
13,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp318.357 juta. Peningkatan Aset Tidak 
Lancar tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Aset Lain-lain sebesar Rp118.056 juta. Aset lain-lain merupakan 
Mesin yang sebelumnya dicatat dalam aset dalam konstruksi direklasifikasi ke dalam aset tidak lancar lainnya mengingat 
sampai dengan akhir tahun 2016 perusahaan menangguhkan dan belum merelisasikan mesin tersebut. Selanjutnya apabila 
manajemen memutuskan kembali untuk melanjutkan penyelesaian mesin maupun sarana penunjang (lahan dan bangunan) 
maka aset tersebut akan direklasifikasi kembali ke dalam aset tetap. Manajemen merencanakan akan melakukan 
pembangunan pabrik pada tahun 2018. 
 
Aset Tetap - Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp217.364 juta, atau menurun sebesar 
-25,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp292.746 juta. Peningkatan Aset Tetap 
– Bersih tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Aset Dalam Masa Konstruksi yang mengalami penurunan sebesar 
-86,8%. Penurunan yang terjadi karena Mesin yang sebelumnya dicatat dalam aset dalam konstruksi direklasifikasi ke 
dalam aset tidak lancar lainnya mengingat sampai dengan akhir tahun 2016 Perseroan menangguhkan dan belum 
merelisasikan mesin tersebut. Selanjutnya apabila manajemen memutuskan kembali untuk melanjutkan penyelesaian mesin 
maupun sarana penunjang (lahan dan bangunan) maka aset tersebut akan direklasifikasi kembali ke dalam aset tetap. 
Manajemen merencanakan akan melakukan pembangunan pabrik pada tahun 2018. 
 
Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan 31 Desember 2014 
 
Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.002.362 juta atau meningkat sebesar 7,4% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp933.682 juta. Peningkatan Aset Perseroan 
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar yang masing-masing mengalami kenaikan 
sebesar 5,7% dan 11,2%. 
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Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp684.005 juta atau meningkat sebesar 5,7% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp647.283 juta. Peningkatan Aset Lancar Perseroan 
tersebut terutama disebabkan oleh Kas dan Setara Kas , Piutang Usaha Pihak Ketiga dan Uang Muka Pembelian yang 
masing-masing mengalami kenaikan sebesar 7,4% ; 4,1%  dan 69,7%. 
 
Kas dan Setara Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp332.836 juta atau meningkat sebesar 
7,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp309.795 juta. Peningkatan Kas dan 
Setara Kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Kas sebesar 109,4% dan peningkatan penempatan 
di Bank. 
 
Piutang Usaha Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp173.189 juta atau meningkat 
sebesar 4,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp166.404 juta. Peningkatan 
Piutang Usaha Ketiga tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan Piutang Usaha Distributor sebesar 17,2% dan 
Piutang Usaha Pelanggan yang naik 0,3%. Peningkatan Piutang Usaha juga disumbangkan oleh Piutang Yang Belum Jatuh 
Tempo dan Piutang Usaha dengan umur 61-90 hari yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 22,8% dan 9,6%. 
 
Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp122.571 juta atau menurun sebesar -4,1% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp127.813 juta. Penurunan Persediaan tersebut 
terutama disebabkan oleh penurunan persediaan Bahan Baku, persediaan Bahan Dalam Proses dan Persediaan Lain-Lain 
yang masing-masing mengalami penurunan sebesar -14,5% , -58,5% dan -36,1%. 
 
Uang Muka Pembelian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp48.349 juta atau meningkat sebesar 
69,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp28.489 juta. Peningkatan Uang Muka 
Pembelian tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Uang Muka Pembelian Aset Tetap yang naik sebesar 902,1%. 
 
Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp318.357 juta atau meningkat sebesar 
11,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp286.399 juta. Peningkatan Aset Tidak 
Lancar tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Aset Tetap yang mengalami kenaikan sebesar 10,5% dan aset tidak 
berwujud yang mengalami kenaikan 36,3%. 
 
Aset Tetap - Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp292.746 juta, atau meningkat sebesar 
10,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp264.952 juta. Peningkatan Aset Tetap 
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari Aset Pemilikan Langsung dan Aset Dalam Penyelesaian yang mengalami 
kenaikan masing-masing sebesar 12,3% dan 17,9%. Kenaikan didalam Aset Kepemilikan Langsung disumbangkan oleh 
kenaikan yang berasal dari Tanah, Bangunan, Mesin dan Peralatan dan Freezer yang mengalami kenaikan masing-masing 
sebesar 4,5% ; 3,6% ; 2,5% dan 18,6%. Kenaikan yang berasal dari Aset Dalam Proses Konstruksi berasal dari kenaikan 
Bangunan serta Mesin dan Peralatan yang mengalami kenaikan sebesar 511,3% dan 15,9%. 
 

Dalam Rp juta 30 Juni 2017 31 Des 2016 31 Des 2015 31 Des 2014 
Utang Usaha – Pihak Ketiga  83.866   43.776   84.114   90.006  
Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun  -     100.000   100.000   -    
Liabilitas Lancar  111.500   168.764   200.136   107.830  
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian 
Jatuh Tempo Satu Tahun  360.000   260.000   260.000   360.000  

Liabilitas Imbalan Kerja  55.819   49.440   39.192   34.054  
Liabilitas Tidak Lancar  415.819   309.440   299.192   395.553  
Total Liabilitas  527.319   478.204   499.328   503.383  
Saldo Laba  518.952   508.970   456.243   382.379  
Ekuitas  564.559   552.837   503.034   430.298  

Kenaikan atau Penurunan 
Utang Usaha – Pihak Ketiga 91,6% -48,0% -6,5% 6,2% 
Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun -100,0% - - - 
Liabilitas Lancar -33,9% -15,7% 85,6% 6,0% 
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian 
Jatuh Tempo Satu Tahun 38,5% 0,0% -27,8% 0,0% 

Liabilitas Imbalan Kerja 12,9% 26,1% 15,1% 25,1% 
Liabilitas Tidak Lancar 34,4% 3,4% -24,4% 1,8% 
Total Liabilitas 10,3% -4,2% -0,8% 2,6% 
Saldo Laba 2,0% 11,6% 19,3% 24,2% 
Ekuitas 2,1% 9,9% 16,9% 20,3% 
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Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp684.005 juta atau meningkat sebesar 5,7% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp647.283 juta. Peningkatan Aset Lancar Perseroan 
tersebut terutama disebabkan oleh Kas dan Setara Kas , Piutang Usaha Pihak Ketiga dan Uang Muka Pembelian yang 
masing-masing mengalami kenaikan sebesar 7,4% ; 4,1%  dan 69,7%. 
 
Kas dan Setara Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp332.836 juta atau meningkat sebesar 
7,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp309.795 juta. Peningkatan Kas dan 
Setara Kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Kas sebesar 109,4% dan peningkatan penempatan 
di Bank. 
 
Piutang Usaha Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp173.189 juta atau meningkat 
sebesar 4,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp166.404 juta. Peningkatan 
Piutang Usaha Ketiga tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan Piutang Usaha Distributor sebesar 17,2% dan 
Piutang Usaha Pelanggan yang naik 0,3%. Peningkatan Piutang Usaha juga disumbangkan oleh Piutang Yang Belum Jatuh 
Tempo dan Piutang Usaha dengan umur 61-90 hari yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 22,8% dan 9,6%. 
 
Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp122.571 juta atau menurun sebesar -4,1% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp127.813 juta. Penurunan Persediaan tersebut 
terutama disebabkan oleh penurunan persediaan Bahan Baku, persediaan Bahan Dalam Proses dan Persediaan Lain-Lain 
yang masing-masing mengalami penurunan sebesar -14,5% , -58,5% dan -36,1%. 
 
Uang Muka Pembelian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp48.349 juta atau meningkat sebesar 
69,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp28.489 juta. Peningkatan Uang Muka 
Pembelian tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Uang Muka Pembelian Aset Tetap yang naik sebesar 902,1%. 
 
Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp318.357 juta atau meningkat sebesar 
11,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp286.399 juta. Peningkatan Aset Tidak 
Lancar tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Aset Tetap yang mengalami kenaikan sebesar 10,5% dan aset tidak 
berwujud yang mengalami kenaikan 36,3%. 
 
Aset Tetap - Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp292.746 juta, atau meningkat sebesar 
10,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp264.952 juta. Peningkatan Aset Tetap 
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari Aset Pemilikan Langsung dan Aset Dalam Penyelesaian yang mengalami 
kenaikan masing-masing sebesar 12,3% dan 17,9%. Kenaikan didalam Aset Kepemilikan Langsung disumbangkan oleh 
kenaikan yang berasal dari Tanah, Bangunan, Mesin dan Peralatan dan Freezer yang mengalami kenaikan masing-masing 
sebesar 4,5% ; 3,6% ; 2,5% dan 18,6%. Kenaikan yang berasal dari Aset Dalam Proses Konstruksi berasal dari kenaikan 
Bangunan serta Mesin dan Peralatan yang mengalami kenaikan sebesar 511,3% dan 15,9%. 
 

Dalam Rp juta 30 Juni 2017 31 Des 2016 31 Des 2015 31 Des 2014 
Utang Usaha – Pihak Ketiga  83.866   43.776   84.114   90.006  
Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun  -     100.000   100.000   -    
Liabilitas Lancar  111.500   168.764   200.136   107.830  
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian 
Jatuh Tempo Satu Tahun  360.000   260.000   260.000   360.000  

Liabilitas Imbalan Kerja  55.819   49.440   39.192   34.054  
Liabilitas Tidak Lancar  415.819   309.440   299.192   395.553  
Total Liabilitas  527.319   478.204   499.328   503.383  
Saldo Laba  518.952   508.970   456.243   382.379  
Ekuitas  564.559   552.837   503.034   430.298  

Kenaikan atau Penurunan 
Utang Usaha – Pihak Ketiga 91,6% -48,0% -6,5% 6,2% 
Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun -100,0% - - - 
Liabilitas Lancar -33,9% -15,7% 85,6% 6,0% 
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian 
Jatuh Tempo Satu Tahun 38,5% 0,0% -27,8% 0,0% 

Liabilitas Imbalan Kerja 12,9% 26,1% 15,1% 25,1% 
Liabilitas Tidak Lancar 34,4% 3,4% -24,4% 1,8% 
Total Liabilitas 10,3% -4,2% -0,8% 2,6% 
Saldo Laba 2,0% 11,6% 19,3% 24,2% 
Ekuitas 2,1% 9,9% 16,9% 20,3% 

 
 
 
 

Perbandingan pada tanggal 30 Juni 2017 dengan 31 Desember 2016  
 
Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp527.319 juta atau mengalami kenaikan sebesar 
10,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp478.204 juta. Peningkatan Total 
Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan yang berasal dari Liabilitas Tidak Lancar sebesar 34,4%. 
 
Liabilitas Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp111.500 juta atau mengalami penurunan sebesar 
-33,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp168.764 juta. Penurunan Liabilitas 
Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun sebesar 
Rp100.000 juta akibat perubahan alokasi hutang dari Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun menjadi Pinjaman Jangka 
Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun. 
 
Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp0 juta atau mengalami 
penurunan sebesar -100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp100.000 juta. 
Penurunan Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan alokasi 
Pinjaman seiring dengan penerbitan Promissory Note.   
 
Utang Usaha – Pihak Ketiga dari Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp83.866 juta atau meningkat 
sebesar 91,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp43.776 juta. Peningkatan 
Utang Usaha tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Utang Usaha yang berasal dari Lokal yang naik sebesar 
95,6% dari Rp42.450 juta pada 31 Desember 2016 menjadi Rp83.051 juta pada 30 Juni 2017. 
 
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah 
sebesar Rp360.000 juta, atau meningkat sebesar 38,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 
sebesar Rp260.000 juta. Peningkatan Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun 
tersebut terutama disebabkan oleh perubahan alokasi pinjaman seiring dengan penerbitan Promissory Note. 
 
Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp55.819 juta, atau meningkat sebesar 
12,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp49.440 juta. Peningkatan Liabilitas 
Imbalan Kerja tersebut terutama disebabkan oleh: peningkatan Liabilitas Pada Awal Tahun ; Pembayaran Imbalan Pada 
Tahun Berjalan; Pengukuran Kembali Imbalan Pasca-Kerja yang masing – masing mengalami kenaikan sebesar : 26,1% ; 
93,8% dan 3,0%. 
 
Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp564.559 juta, atau meningkat sebesar 2,1% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp552.837 juta. Peningkatan Ekuitas tersebut 
terutama disebabkan oleh peningkatan Saldo Laba sebesar 2,0%. 
 
Saldo Laba Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp518.952 juta, atau meningkat sebesar 2,0% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp508.970 juta. Peningkatan Saldo Laba tersebut 
terutama disebabkan oleh kenaikan Laba Bersih Setelah Pajak di 30 Juni 2017 sebesar Rp9.982 juta. 
 
Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015 
 
Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp478.204 juta atau menurun sebesar -4,2% 
jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp499.328 juta. Penurunan Total Liabilitas 
Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Liabilitas Lancar sebesar -15,7%. 
 
Liabilitas Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp168.764 juta atau menurun sebesar -15,7% 
jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp200.136 juta. Penurunan Liabilitas Lancar 
Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Utang Usaha yang mengalami penurunan -48,0%. 
 
Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp100.000 juta atau 
stabil jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp100.000 juta.  
 
Utang Usaha – Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp43.776 juta, atau menurun 
sebesar -48,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp84.114 juta. Penurunan Utang 
Usaha tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha lokal sebesar -49,4% dari Rp83.823 juta di 31 Desember 
2015 menjadi Rp42.451 juta di 31 Desember 2016. 
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Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 
adalah sebesar Rp260.000 juta atau stabil jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 
Rp260.000 juta.  
 
Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp49.440 juta atau meningkat sebesar 
26,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp39.192 juta. Peningkatan Liabilitas 
Imbalan Kerja tersebut terutama disebabkan oleh: kenaikan asumsi Liabilitas pada awal tahun, Beban imbalan kerja, 
Pengukuran kembali imbalan pasca-kerja yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 15,1%, 26,6% dan 159,2%. 
 
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp552.837 juta, atau meningkat sebesar 9,9% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp503.034 juta. Peningkatan Ekuitas tersebut 
terutama disebabkan oleh kenaikan Saldo Laba (laba tahun berjalan) yang mengalami kenaikan sebesar 11,6%. 
 
Saldo Laba Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp508.970 juta atau meningkat sebesar 11,6% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp456.243 juta. Peningkatan Saldo Laba tersebut 
terutama disebabkan oleh kenaikan Laba Bersih Setelah Pajak di 31 Desember 2016 sebesar Rp52.727 juta. 
 
Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014 
 
Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp499.328 juta atau menurun sebesar -0,8% 
jika dibandingkan dengan Liablitas posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp503.383 juta. Penurunan Total 
Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Liabilitas Tidak Lancar sebesar -24,4%. 
 
Liabilitas Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp200.136 juta atau meningkat sebesar 
85,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp107.830 juta. Peningkatan Liabilitas 
Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun sebesar 
Rp100.000 juta. Kenaikan yang terjadi merupakan perubahan alokasi dari kenaikan Pinjaman Jangka Panjang Setelah 
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun menjadi Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun. 
 
Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp100.000 juta atau 
meningkat sebesar Rp100.000 juta jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp0 juta. 
Peningkatan Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun tersebut terutama disebabkan oleh perubahan alokasi dari kenaikan 
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu menjadi Tahun Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu 
Tahun. Perubahan alokasi Pinjaman seiring dengan penerbitan Promissory Note.  
 
Utang Usaha – Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp84.114 juta atau mengalami 
penurunan sebesar -6,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp90.006 juta. 
Penurunan Utang Usaha tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Utang Usaha Import yang mengalami penurunan 
sebesar -98,8%. 
 
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 
adalah sebesar Rp260.000 juta atau mengalami penurunan sebesar -27,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 
31 Desember 2014 sebesar Rp360.000 juta. Penurunan Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo 
Satu Tahun tersebut terutama disebabkan oleh perubahan sebagian Porsi Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi 
Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun yang telah Jatuh Tempo sehingga di pindah ke pos Pinjaman Yang Jatuh Tempo dalam 
satu Tahun sebesar Rp100.000 juta. 
 
Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp39.192 juta atau meningkat sebesar 
15,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp34.053 juta. Peningkatan Liabilitas 
Imbalan Kerja tersebut terutama disumbangkan oleh Liabilitas pada awal tahun dan Beban imbalan kerja yang masing-
masing mengalami kenaikan sebesar 25,1% dan 10,5%. 
 
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp503.034 juta atau meningkat sebesar 16,9% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp430.298 juta. Peningkatan Ekuitas tersebut 
terutama disebabkan oleh peningkatan Saldo Laba (laba tahun berjalan) yang meningkat 19,3%. 
 
Saldo Laba Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp456.243 juta, atau meningkat sebesar 19,3% 
jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp382.379 juta. Peningkatan Saldo Laba 
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Laba Bersih Setelah Pajak di 31 Desember 2015 sebesar Rp73.865 juta.  
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Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 
adalah sebesar Rp260.000 juta atau stabil jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 
Rp260.000 juta.  
 
Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp49.440 juta atau meningkat sebesar 
26,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp39.192 juta. Peningkatan Liabilitas 
Imbalan Kerja tersebut terutama disebabkan oleh: kenaikan asumsi Liabilitas pada awal tahun, Beban imbalan kerja, 
Pengukuran kembali imbalan pasca-kerja yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 15,1%, 26,6% dan 159,2%. 
 
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp552.837 juta, atau meningkat sebesar 9,9% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp503.034 juta. Peningkatan Ekuitas tersebut 
terutama disebabkan oleh kenaikan Saldo Laba (laba tahun berjalan) yang mengalami kenaikan sebesar 11,6%. 
 
Saldo Laba Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp508.970 juta atau meningkat sebesar 11,6% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp456.243 juta. Peningkatan Saldo Laba tersebut 
terutama disebabkan oleh kenaikan Laba Bersih Setelah Pajak di 31 Desember 2016 sebesar Rp52.727 juta. 
 
Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014 
 
Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp499.328 juta atau menurun sebesar -0,8% 
jika dibandingkan dengan Liablitas posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp503.383 juta. Penurunan Total 
Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Liabilitas Tidak Lancar sebesar -24,4%. 
 
Liabilitas Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp200.136 juta atau meningkat sebesar 
85,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp107.830 juta. Peningkatan Liabilitas 
Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun sebesar 
Rp100.000 juta. Kenaikan yang terjadi merupakan perubahan alokasi dari kenaikan Pinjaman Jangka Panjang Setelah 
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun menjadi Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun. 
 
Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp100.000 juta atau 
meningkat sebesar Rp100.000 juta jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp0 juta. 
Peningkatan Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu Tahun tersebut terutama disebabkan oleh perubahan alokasi dari kenaikan 
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu menjadi Tahun Pinjaman Yang Jatuh Tempo Satu 
Tahun. Perubahan alokasi Pinjaman seiring dengan penerbitan Promissory Note.  
 
Utang Usaha – Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp84.114 juta atau mengalami 
penurunan sebesar -6,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp90.006 juta. 
Penurunan Utang Usaha tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Utang Usaha Import yang mengalami penurunan 
sebesar -98,8%. 
 
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 
adalah sebesar Rp260.000 juta atau mengalami penurunan sebesar -27,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 
31 Desember 2014 sebesar Rp360.000 juta. Penurunan Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo 
Satu Tahun tersebut terutama disebabkan oleh perubahan sebagian Porsi Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi 
Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun yang telah Jatuh Tempo sehingga di pindah ke pos Pinjaman Yang Jatuh Tempo dalam 
satu Tahun sebesar Rp100.000 juta. 
 
Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp39.192 juta atau meningkat sebesar 
15,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp34.053 juta. Peningkatan Liabilitas 
Imbalan Kerja tersebut terutama disumbangkan oleh Liabilitas pada awal tahun dan Beban imbalan kerja yang masing-
masing mengalami kenaikan sebesar 25,1% dan 10,5%. 
 
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp503.034 juta atau meningkat sebesar 16,9% jika 
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp430.298 juta. Peningkatan Ekuitas tersebut 
terutama disebabkan oleh peningkatan Saldo Laba (laba tahun berjalan) yang meningkat 19,3%. 
 
Saldo Laba Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp456.243 juta, atau meningkat sebesar 19,3% 
jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp382.379 juta. Peningkatan Saldo Laba 
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Laba Bersih Setelah Pajak di 31 Desember 2015 sebesar Rp73.865 juta.  
 

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS 
 
Arus kas yang dimiliki Perseroan saat ini didukung oleh industri yang masih tetap mengalami pertumbuhan. Perseroan 
menjalankan program-program yang mendukung untuk pengelolaan biaya untuk memastikan tingkat profitabilitas Perseroan 
dapat dijaga. Perseroan mencoba untuk menyeimbangkan antara persyaratan ketentuan-ketentuan pembayaran utang dan 
piutang yang dijaga untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kelancaran arus kas. 
 
Arus kas dari operasi Perseroan pada bulan tertentu mengalami perubahan seiring dengan sikuls bisnis emiten yang 
mengalami pola siklikal. Pada bulan festive, dimana penjualan Perseroan mengalami kenaikan berpengaruh terhadap arus 
kas satu atau dua bulan setelahnya. Sedangkan untuk musim penghujan seperti di bulan Februari dimana penjualan 
menurun, berpengaruh terhadap penerimaan kas dari Perseroan satu atau dua bulan setelahnya. 
 

(dalam Rp juta) 30 Juni 2017 30 Juni 2016 31 Des 2016 31 Des 2015 31 Des 2014 
Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi  43.504   55.178   104.528   57.261   88.353  

Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi  (31.125)  (41.701)  (71.950)  (34.219)  (129.531) 

Kenaikan Kas dan Setara Kas  12.379   13.477   32.578   23.042   (41.178) 
Saldo Awal Kas dan Setara Kas  365.415   332.836   332.836   309.795   350.973  
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas  377.793   346.313   365.415   332.836   309.795  

 
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017  
 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah 
sebesar Rp43.504 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan Kas Dari 
Pelanggan ; Penghasilan bunga dan Penghasilan lainnya masing–masing sebesar : Rp452.172 juta ; Rp2.557 juta dan 
Rp3.068 juta. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas 
kepada Pemasok , Karyawan , Beban Operasional Lainnya , Beban bunga dan Beban Pajak Penghasilan masing-masing 
sebesar : Rp127,779 juta ; Rp58.531 juta ; Rp189.288 juta ; Rp23.359 juta ; Rp15.336 juta.  
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 
adalah sebesar Rp31.125 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari 
penambahan aset tetap. 
 
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 
 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah 
sebesar Rp55.178 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari 
pelanggan, Penghasilan bunga dan Penghasilan Lainnya masing–masing sebesar : Rp450.394 juta ; Rp2.498 juta dan 
Rp1.979 juta. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas 
kepada Pemasok , Karyawan , Beban Operasional Lainnya , Beban Bunga dan Beban Pajak Penghasilan masing-masing 
sebesar : Rp144,775 juta ; Rp58.423 juta ; Rp156.151 juta ; Rp28.322 juta ; Rp12.022 juta. 
 
Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016  
 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 
Rp104.528 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan Kas Dari 
Pelanggan ; Penghasilan Bunga dan Penghasilan Lainnya masing–masing sebesar : Rp941.689 juta ; Rp5.261 juta dan 
Rp3.448 juta. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas 
kepada Pemasok , Karyawan , Beban Operasional lainnya,  Beban Bunga dan Pajak Penghasilan masing-masing sebesar : 
Rp318.027 juta ; Rp97.772 juta ; Rp350.153 juta ; Rp56.730 juta ; Rp23.188 juta.  
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 
sebesar Rp71.950 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari Penambahan Aset 
Tetap dan Pembelian Aset Tidak Berwujud masing-masing sebesar Rp72.013 juta dan Rp118 juta. Selain itu terdapat 
penerimaan dari penjualan aktiva tetap senilai Rp182 juta.  
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Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 
 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 
Rp57.261 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan Kas Dari 
Pelanggan ; Penghasilan Bunga dan Penghasilan Lainnya masing–masing sebesar : Rp895.993 juta ; Rp5.467 juta dan 
Rp3.602 juta. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk Pembayaran Kas 
Kepada Pemasok , Karyawan , Beban Operasional lainnya , Beban bunga dan Pajak penghasilan masing-masing sebesar : 
Rp293.388 juta ; Rp106.346 juta ; Rp384.696 juta ; Rp40.860 juta ; Rp22.512 juta.  
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 
sebesar Rp82.392 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari Penambahan Aset 
Tetap Dan Pembelian Aset Tidak Berwujud masing-masing sebesar Rp30.958 juta dan Rp3.404 juta. Selain itu terdapat 
penerimaan dari penjualan aktiva tetap senilai Rp144 juta. 
 
Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 
 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar 
Rp88.353 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan Kas Dari 
Pelanggan ; Penghasilan Bunga Dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain masing–masing sebesar : Rp855.488 juta ; 
Rp3.985 juta dan Rp17.453 juta. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk 
pembayaran kas kepada Pemasok , Karyawan , Beban Operasional lainnya , Beban bunga dan Pajak penghasilan masing-
masing sebesar : Rp313.329 juta ; Rp87.021 juta ; Rp319.704 juta ; Rp42.458 juta ; Rp26.062 juta.  
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 
sebesar Rp129.347 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari Penambahan 
Aset Tetap Dan Pembelian Aset Tidak Berwujud masing-masing sebesar Rp120.345 juta dan Rp9.369 juta. Selain itu 
terdapat penerimaan dari penjualan aktiva tetap senilai Rp185 juta. 
 
BELANJA MODAL 
 
Secara historis, sumber dana yang digunakan Perseroan untuk mendanai belanja modal berasal dari pinjaman bank dan 
saldo laba ditahan Perseroan yang merupakan hasil pendanaan dan usaha Perseroan. Pengeluaran belanja modal tersebut 
dimaksudkan untuk perbaikan kegiatan operasional dalam menjalankan aktivitas untuk meningkatkan pendapatan 
Perseroan yaitu melalui penambahan aset tetap berupa Tanah, Bangunan, Mesin, Inventaris, Mesin Pendingin (Freezer), 
Peralatan, Kendaraan sehubungan untuk peningkatan kegiatan produksi Perseroan. 
 
Sumber dana pembelian barang modal berasal dari hasil operasi Perseroan maupun pendanaan pihak ketiga. Pembelian 
barang modal diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan. Sebagian besar barang modal 
yang dibelanjakan berupa mesin yang digunakan dalam kegiatan operasional.  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang dilakukan dan 
tidak terdapat investasi barang modal yang harus dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi persyaratan regulasi 
dan isu lingkungan hidup. 
 
Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai mata uang asing, hal ini disebabkan Perseroan melakukan sebagian 
besar transaksi belanja modal dengan mata uang Rupiah, sehingga Perseroan mendapat lindung nilai “natural hedge”. 
 
Perseroan tidak memiliki pengikatan sehubungan dengan pengeluaran modal. Dalam bentuk investasi berupa mesin 
pendingin/freezer tidak terdapat komitmen investasi dalam bentuk perjanjian dengan pihak ketiga. 
 
Perseroan selalu berupaya melakukan peninjauan dan penelaahan untuk melakukan transaksi pembelian yang sesuai 
dengan tujuannya untuk mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang. Apabila pembelian tersebut terdapat 
masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya, maka Perseroan tetap berkeyakinan bahwa hal ini tidak akan 
mempengaruhi pendapatan Perseroan yang berdampak signifikan terhadap rencana Perseroan. Hal ini disebabkan karena 
Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan peninjauan dan penelaahan yang intensif secara menyeluruh serta 
berupaya untuk mendapatkan syarat-syarat pembelian yang menguntungkan. 
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Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 
 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 
Rp57.261 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan Kas Dari 
Pelanggan ; Penghasilan Bunga dan Penghasilan Lainnya masing–masing sebesar : Rp895.993 juta ; Rp5.467 juta dan 
Rp3.602 juta. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk Pembayaran Kas 
Kepada Pemasok , Karyawan , Beban Operasional lainnya , Beban bunga dan Pajak penghasilan masing-masing sebesar : 
Rp293.388 juta ; Rp106.346 juta ; Rp384.696 juta ; Rp40.860 juta ; Rp22.512 juta.  
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 
sebesar Rp82.392 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari Penambahan Aset 
Tetap Dan Pembelian Aset Tidak Berwujud masing-masing sebesar Rp30.958 juta dan Rp3.404 juta. Selain itu terdapat 
penerimaan dari penjualan aktiva tetap senilai Rp144 juta. 
 
Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 
 
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar 
Rp88.353 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari Penerimaan Kas Dari 
Pelanggan ; Penghasilan Bunga Dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain masing–masing sebesar : Rp855.488 juta ; 
Rp3.985 juta dan Rp17.453 juta. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk 
pembayaran kas kepada Pemasok , Karyawan , Beban Operasional lainnya , Beban bunga dan Pajak penghasilan masing-
masing sebesar : Rp313.329 juta ; Rp87.021 juta ; Rp319.704 juta ; Rp42.458 juta ; Rp26.062 juta.  
 
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 
sebesar Rp129.347 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari Penambahan 
Aset Tetap Dan Pembelian Aset Tidak Berwujud masing-masing sebesar Rp120.345 juta dan Rp9.369 juta. Selain itu 
terdapat penerimaan dari penjualan aktiva tetap senilai Rp185 juta. 
 
BELANJA MODAL 
 
Secara historis, sumber dana yang digunakan Perseroan untuk mendanai belanja modal berasal dari pinjaman bank dan 
saldo laba ditahan Perseroan yang merupakan hasil pendanaan dan usaha Perseroan. Pengeluaran belanja modal tersebut 
dimaksudkan untuk perbaikan kegiatan operasional dalam menjalankan aktivitas untuk meningkatkan pendapatan 
Perseroan yaitu melalui penambahan aset tetap berupa Tanah, Bangunan, Mesin, Inventaris, Mesin Pendingin (Freezer), 
Peralatan, Kendaraan sehubungan untuk peningkatan kegiatan produksi Perseroan. 
 
Sumber dana pembelian barang modal berasal dari hasil operasi Perseroan maupun pendanaan pihak ketiga. Pembelian 
barang modal diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan. Sebagian besar barang modal 
yang dibelanjakan berupa mesin yang digunakan dalam kegiatan operasional.  
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang dilakukan dan 
tidak terdapat investasi barang modal yang harus dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi persyaratan regulasi 
dan isu lingkungan hidup. 
 
Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai mata uang asing, hal ini disebabkan Perseroan melakukan sebagian 
besar transaksi belanja modal dengan mata uang Rupiah, sehingga Perseroan mendapat lindung nilai “natural hedge”. 
 
Perseroan tidak memiliki pengikatan sehubungan dengan pengeluaran modal. Dalam bentuk investasi berupa mesin 
pendingin/freezer tidak terdapat komitmen investasi dalam bentuk perjanjian dengan pihak ketiga. 
 
Perseroan selalu berupaya melakukan peninjauan dan penelaahan untuk melakukan transaksi pembelian yang sesuai 
dengan tujuannya untuk mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang. Apabila pembelian tersebut terdapat 
masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya, maka Perseroan tetap berkeyakinan bahwa hal ini tidak akan 
mempengaruhi pendapatan Perseroan yang berdampak signifikan terhadap rencana Perseroan. Hal ini disebabkan karena 
Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan peninjauan dan penelaahan yang intensif secara menyeluruh serta 
berupaya untuk mendapatkan syarat-syarat pembelian yang menguntungkan. 
 
 
 

Perseroan mengharapkan untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari operasional, fasilitas 
pinjaman bank, pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan 
sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain : arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, 
perubahan kondisi perekonomian. 
 
Perseroan tidak melakukan distribusi investasi secara spesifik berdasarkan geografis, namun dilihat berdasarkan 
perkembangan pasar. 
 
Tidak ada rencana peningkatan kapasitas produksi yang signifikan dalam waktu dekat. 
 
Kewajiban Kontinjensi dan Perjanjian Off-Balance Sheet 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian off-balance sheet maupun kewajiban 
kontinjensi. 
 
Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi dan Perubahan Penting Dalam Ekonomi yang Dapat 
Mempengaruhi Jumlah Pendapatan dan Profitabilitas yang Dilaporkan dalam Laporan Keuangan 
 
Posisi Laporan Keuangan Perseroan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan yang dapat berdampak 
pada kegiatan usaha maupun hasil usaha Perseroan sebagai akibat adanya kejadian atau transaksi yang tidak normal dan 
jarang terjadi ataupun adanya perubahan penting dalam ekonomi. 
 
Didalam kegiatan ekonomi, nilai tukar berubah sesuai dengan fluktuasi pasar. Perubahan didalam nilai tukar Rupiah 
terhadap USD, dimana terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah berpengaruh terhadap kegiatan usaha dimana ekspansi 
Perseroan untuk menambah jumlah freezer akan terhambat. Selain itu pelemagan nilai tukar Rupiah dapat berpengaruh 
terhadap peningkatan harga beli bahan baku.   
 
Kegiatan usaha Perseroan juga di pengaruhi oleh berbagai kebijakan dari Pemerintah. Kebijakan Pemerintah dan institusi 
lainnya dalam bidang fiskal ,moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung terhadap kegiatan operasi 
Perseroan adalah kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan kenaikan Upah Minimum Regional (UMK) yang berdampak secara 
langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan. 
 
RASIO-RASIO KEUANGAN 
 
Rasio Pertumbuhan dan Keuangan 
 
Likuiditas 
 
Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yang dapat dihitung dengan rasio 
lancar. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas lancar. 
 
Likuiditas dalam Perseroan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dalam hal mengelola perputaran arus kas 
dalam jangka pendek, terdiri dari arus kas masuk (cash inflow) ataupun arus kas keluar (cash outflow). Arus kas masuk 
Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan penjualan dari pelanggan. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah 
pembelian bahan baku dan pembayaran pinjaman baik pokok maupun bunga. 
 
Hingga Prospektus ini diterbitkan, modal kerja Perseroan masih terkendali dengan baik. Perseroan mengelola likuiditasnya 
melalui kebijakan keuangan yang konsisten terutama dalam hal penyelarasan waktu antara sumber pendanaan dengan 
piutang usaha.  
 
Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan 
sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Namun demikian, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan 
apakah Perseroan akan mendapatkan pendanaan tersebut, atau tidak sama sekali. Ketidakmampuan Perseroan untuk 
mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan. 
Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan 
dalam bentuk pinjaman modal kerja. 
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Manajemen melakukan pengelolaan permodalan melalui pengawasan atas saldo kas dan setara kas, saldo liabilitas dan 
hasil operasional Perseroan serta rasio liabilitas neto disesuaikan terhadap modal. Pengelolaan permodalan ini bertujuan 
untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dan memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lainnya. Dalam melakukan pengelolaan permodalan, Perseroan melakukan evaluasi berkala atas kebutuhan 
dan kecukupan dana untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. 
 
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang 
mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. 
 

 30 Juni 2017 31 Des 2016 31 Des 2015 31 Des 2014 
Rasio Likuiditas     
Rasio Kas (x)  3,39   2,17   1,66   2,87  

Rasio Cepat (x)  5,10   3,13   2,53   4,42  
Rasio Lancar (x)  6,48   3,97   3,42   6,00  

 
Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas lancar dengan menggunakan set lancar 
yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan:  
 
- Rasio Lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar dan merupakan indikator kemampuan 

Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas lancar dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. 
- Rasio Kas yaitu perbandingan kas terhadap liabilitas lancar dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk 

memenuhi semua liabilitas lancar dengan menggunakan kas yang ada dari Perseroan 
- Rasio Cepat yaitu perbandingan Aset yang dapat likuid / cepat berupa  Kas Serta Piutang Usaha Pihak Ketiga 

terhadap liabilitas lancar dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas lancar 
dengan menggunakan Kas Serta Piutang Usaha Pihak Ketiga yang ada dari Perseroan 

 
Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan kegiatan operasionalnya. Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang 
cukup untuk melakukan kegiatan usaha. Sumber likuiditas dari internal adalah kas. Saat ini Perseroan belum terdapat 
sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. 
 
Leverage 
 
Leverage menunjukkan proporsi pendanaan Perseroan dari utang dan ekuitas yang digunakan untuk kegiatan operasional 
maupun ekspansi. Leverage dihitung dengan cara rasio jumlah total liabilitas terhadap ekuitas serta dengan 
membandingkan jumlah utang berbunga dengan jumlah ekuitas  (debt to equity ratio). 
 

  30 Juni 2017  31 Des 2016  31 Des 2015  31 Des 2014 
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset (x)  0,48   0,46   0,50   0,54  
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (x)  0,93   0,87   0,99   1,17  

Rasio Hutang Berbunga Terhadap Ekuitas (x)  0,64   0,65   0,72   0,84  
 
Rasio Rasio Hutang Berbunga Terhadap Ekuitas cenderung mengalami penurunan seiring dengan peningkatan laba bersih 
Perseroan dan pendanaan dari hutang yang cenderung stabil dan tidak bertambah.  
 
Informasi Keuangan Yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Tidak Akan 
Berulang Lagi di Masa Mendatang 
 
Posisi Laporan Keuangan Perseroan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan yang dapat berdampak 
pada kegiatan usaha maupun hasil usaha Perseroan.Hal-hal terkait kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan saat ini juga 
tidak memiliki pengaruh terhadap Laporan Keuangan Perseroan di masa lalu maupun sebaliknya. 
 
Prospek Usaha 
 
Pengaruh dari populasi yang cukup besar membawa dampak terhadap tingkat konsumsi dari produk es krim dari penduduk 
Indonesia masih dibawah negara-negara Asia Tenggara dimana tingkat konsumsi penduduk Indonesia akan ice cream 
sebesar 0,63 Liter per penduduk masih dibawah Singapura dan Malaysia yang tingkat konsumsinya masing-masing sebesar 
5,36 Liter per penduduk dan 2,07 Liter per penduduk . 
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Manajemen melakukan pengelolaan permodalan melalui pengawasan atas saldo kas dan setara kas, saldo liabilitas dan 
hasil operasional Perseroan serta rasio liabilitas neto disesuaikan terhadap modal. Pengelolaan permodalan ini bertujuan 
untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dan memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lainnya. Dalam melakukan pengelolaan permodalan, Perseroan melakukan evaluasi berkala atas kebutuhan 
dan kecukupan dana untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. 
 
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang 
mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. 
 

 30 Juni 2017 31 Des 2016 31 Des 2015 31 Des 2014 
Rasio Likuiditas     
Rasio Kas (x)  3,39   2,17   1,66   2,87  

Rasio Cepat (x)  5,10   3,13   2,53   4,42  
Rasio Lancar (x)  6,48   3,97   3,42   6,00  

 
Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas lancar dengan menggunakan set lancar 
yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan:  
 
- Rasio Lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar dan merupakan indikator kemampuan 

Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas lancar dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. 
- Rasio Kas yaitu perbandingan kas terhadap liabilitas lancar dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk 

memenuhi semua liabilitas lancar dengan menggunakan kas yang ada dari Perseroan 
- Rasio Cepat yaitu perbandingan Aset yang dapat likuid / cepat berupa  Kas Serta Piutang Usaha Pihak Ketiga 

terhadap liabilitas lancar dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas lancar 
dengan menggunakan Kas Serta Piutang Usaha Pihak Ketiga yang ada dari Perseroan 

 
Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan kegiatan operasionalnya. Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang 
cukup untuk melakukan kegiatan usaha. Sumber likuiditas dari internal adalah kas. Saat ini Perseroan belum terdapat 
sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. 
 
Leverage 
 
Leverage menunjukkan proporsi pendanaan Perseroan dari utang dan ekuitas yang digunakan untuk kegiatan operasional 
maupun ekspansi. Leverage dihitung dengan cara rasio jumlah total liabilitas terhadap ekuitas serta dengan 
membandingkan jumlah utang berbunga dengan jumlah ekuitas  (debt to equity ratio). 
 

  30 Juni 2017  31 Des 2016  31 Des 2015  31 Des 2014 
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset (x)  0,48   0,46   0,50   0,54  
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (x)  0,93   0,87   0,99   1,17  

Rasio Hutang Berbunga Terhadap Ekuitas (x)  0,64   0,65   0,72   0,84  
 
Rasio Rasio Hutang Berbunga Terhadap Ekuitas cenderung mengalami penurunan seiring dengan peningkatan laba bersih 
Perseroan dan pendanaan dari hutang yang cenderung stabil dan tidak bertambah.  
 
Informasi Keuangan Yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Tidak Akan 
Berulang Lagi di Masa Mendatang 
 
Posisi Laporan Keuangan Perseroan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan yang dapat berdampak 
pada kegiatan usaha maupun hasil usaha Perseroan.Hal-hal terkait kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan saat ini juga 
tidak memiliki pengaruh terhadap Laporan Keuangan Perseroan di masa lalu maupun sebaliknya. 
 
Prospek Usaha 
 
Pengaruh dari populasi yang cukup besar membawa dampak terhadap tingkat konsumsi dari produk es krim dari penduduk 
Indonesia masih dibawah negara-negara Asia Tenggara dimana tingkat konsumsi penduduk Indonesia akan ice cream 
sebesar 0,63 Liter per penduduk masih dibawah Singapura dan Malaysia yang tingkat konsumsinya masing-masing sebesar 
5,36 Liter per penduduk dan 2,07 Liter per penduduk . 
 

Dengan tingkat konsumsi yang masih rendah memberikan banyak ruang bagi pertumbuhan penjualan Perseroan dimasa 
yang akan datang. (sumber : Euromonitor). 
 
Di Indonesia sendiri, Perseroan dengan Unilever merupakan pemain yang cukup dominan di industry eskrim Indonesia 
dimana pangsa pasar keduanya di channel modern market yang mencapai 94% hingga Juli 2017. (sumber: Nielsen). 
 
MANAJEMEN RISIKO 
 
Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Perseroan sangat menyadari akan adanya berbagai jenis risiko yang 
dihadapi. Meskipun demikian, manajemen Perseroan mempunyai strategi untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko 
secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan dengan pelaksanaan 
manajemen risiko yang sistematis seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko dan pengendalian risiko.  
 
Perseroan berkomitmen untuk menjalankan manajemen risiko dalam usahanya untuk mempertahankan kinerja yang sudah 
tercapai saat ini. Perseroan menyadari bahwa jalannya operasional Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko 
yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Karena itu risiko harus dikelola secara 
terintegrasi dan berkelanjutan, sebagai bagian dari praktik tata kelola yang baik atas korporasi. 
 
Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk menjalankan manajemen risiko, Perseroan juga telah membentuk unit 
Internal Audit, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pembentukan ini adalah salah satu dari langkah 
awal yang diambil oleh manajemen yang mengarah kepada penerapan manajemen risiko yang menyeluruh pada masa 
yang akan datang. 
 
Perseroan mengelola risiko dengan cara yang terstruktur, terkendali dan efektif. Pendekatan manajemen risiko Perseroan 
telah tertanam dalam kegiatan operasional sehari-hari Perseroan. Jaminan kepatuhan dan pemantauan internal telah 
ditempatkan untuk menelaah pengaturan strategi risiko Perseroan. Unit Audit Internal memainkan peran penting dalam 
memastikan risiko operasional dan eksekusi bisnis Perseroan telah ditangani dan dikelola dengan tepat. 
 
Unit Audit Internal bersama dengan Dewan Komisaris melakukan kajian risiko secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi 
dan mempertimbangkan risiko-risiko utama internal dan eksternal yang berdampak pada model bisnis Perseroan. 
 
Dalam hal identifikasi risiko, maka Perseroan harus mengetahui faktor-faktor risiko yang mungkin muncul baik yang berasal 
dari internal maupun eksternal sehingga kemudian Perseroan dapat melakukan pengukuran terhadap setiap risiko yang 
mungkin timbul. Untuk pengendalian risiko, Perseroan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan 
terjadinya risiko tersebut. Pengendalian juga dilakukan dengan pemantauan dan pengkajian risiko secara berkala sehingga 
risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan dan nilai Perseroan berada pada level sehat dapat terjaga. 
 
Dalam menghadapi risiko-risiko usaha tersebut, Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko sebagai berikut: 
 
Risiko Likuiditas 
 
Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Perseroan 
melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (cash-in) dan kas keluar (cash-out) untuk 
memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, 
kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang diperoleh dari penjualan kepada 
pelanggan. 
 
Risiko Kredit 
 
Perseroan menghadapi risiko kredit dari kegiatan operasi dan aktivitas pendanaan terutama yang berasal dari piutang 
usaha dari pelanggan dan piutang lain-lain. Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan piutang lain-lain dikelola oleh 
manajemen Perseroan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan pengendalian Perseroan. Batasan kredit ditentukan untuk 
semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh 
manajemen Perseroan. Untuk mengurangi risiko yang akan timbul Perseroan melakukan hubungan bisnis hanya dengan 
pihak-pihak yang diakui dan terpercaya. Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan 
perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verfikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus 
menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang. 
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Risiko Suku Bunga 
 
Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan 
akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama 
terkait dengan kas dan setara kas, Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, Pinjaman bank jangka 
pendek, dan Pinjaman bank jangka panjang. Pinjaman bunga bank dikaji dan disesuaikan secara berkala berdasarkan 
syarat dan ketentuan pinjaman yang berlaku secara umum, termasuk didalamnya tingkat bunga.  
 
Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing 
 
Risiko mata uang merupakan risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan 
berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Perseroan juga melakukan pembelian bahan baku dalam mata 
uang Dolar AS baik dengan pemasok domestik maupun internasional sesuai ketentuan pembayaran yang dipersyaratkan 
pemasok. 
 
Risiko Perseroan terhadap nilai tukar mata uang asing diperkirakan mulai menurun dengan semakin banyaknya pembelian 
bahan baku Perseroan dalam Rupiah.  
 
Perseroan saat ini belum melakukan kebijakan lindung nilai karena manajemen merasa hal tersebut belum diperlukan 
setelah mempertimbangkan biaya dan nilai manfaat dari kebijakan lindung nilai. Namun ke depannya, Perseroan akan 
melakukan pembelian bahan baku Perseroan dalam Rupiah yang merupakan pelaksanaan PBI No. 17/3/PBI/2015, 
sehingga diharapkan risiko Perseroan terhadap nilai tukar mata uang asing diperkirakan mulai menurun. 
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Risiko Suku Bunga 
 
Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan 
akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama 
terkait dengan kas dan setara kas, Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, Pinjaman bank jangka 
pendek, dan Pinjaman bank jangka panjang. Pinjaman bunga bank dikaji dan disesuaikan secara berkala berdasarkan 
syarat dan ketentuan pinjaman yang berlaku secara umum, termasuk didalamnya tingkat bunga.  
 
Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing 
 
Risiko mata uang merupakan risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan 
berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Perseroan juga melakukan pembelian bahan baku dalam mata 
uang Dolar AS baik dengan pemasok domestik maupun internasional sesuai ketentuan pembayaran yang dipersyaratkan 
pemasok. 
 
Risiko Perseroan terhadap nilai tukar mata uang asing diperkirakan mulai menurun dengan semakin banyaknya pembelian 
bahan baku Perseroan dalam Rupiah.  
 
Perseroan saat ini belum melakukan kebijakan lindung nilai karena manajemen merasa hal tersebut belum diperlukan 
setelah mempertimbangkan biaya dan nilai manfaat dari kebijakan lindung nilai. Namun ke depannya, Perseroan akan 
melakukan pembelian bahan baku Perseroan dalam Rupiah yang merupakan pelaksanaan PBI No. 17/3/PBI/2015, 
sehingga diharapkan risiko Perseroan terhadap nilai tukar mata uang asing diperkirakan mulai menurun. 

BAB VI. RISIKO USAHA 
 
 
Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam saham 
yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini 
mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan  beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh 
karena itu, calon investor  diharapkan  untuk  membaca,  memahami  dan  mempertimbangkan  seluruh  informasiyang 
disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang  dihadapi  oleh  Perseroan  
dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  sebelum  membuat  keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. 
Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material 
terhadap kinerja Perseroan  secara  keseluruhan,  termasuk  kinerja  operasional  dan  keuangan,  dan  mungkin memiliki 
dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin 
kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko  usaha  dan  umum  yang  belum  diketahui  Perseroan  
atau  yang  dianggap  tidak  material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan  
atau prospek usaha Perseroan. 
 
Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”)  yang  
berhubungan  dengan  kejadian  yang  mengandung  unsur  kejadian  dan  kinerja keuangan di masa yang akan datang.  
 
Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham 
Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko utama dan risiko 
umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan.  
 
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan Risiko tersebut 
telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap 
kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif 
dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan..  
 
6.1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Terkait Bisnis Dan Industri 
Perseroan 
 
Risiko Terkait Dengan Strategi Inovasi Dan Pengembangan Produk 
 
Salah satu strategi bisnis utama Perseroan adalah pengembangan produk untuk melengkapi lini produk yang telah ada 
maupun menyempurnakan produk yang telah ada untuk mempertahankan posisi Perseroan dalam persaingan pasar yang 
kompetitif ini.  
 
Perseroan memiliki tim yang menangani inovasi produk. Namun demikian didalam pengembangan produk dapat menjadi 
rumit, tidak pasti dan mahal. Perseroan berencana untuk terus memperkenalkan produk baru dan maupun mengembangkan 
varian, ukuran dan kemasan baru untuk produk yang telah ada, kesuksesan Perseroan dalam pengembangan produk dapat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan, termasuk kemampuan Perseroan dalam memperkirakan, 
mengidentifikasi dan menafsirkan selera dan preferensi para konsumen serta menawarkan produk yang menarik bagi 
konsumen sesuai dengan tren pasar dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi persyaratan dan standar peraturan 
terkait.  
 
Lebih lanjut, penerimaan pasar atas merek atau produk baru maupun produk yang disempurnakan tidak dapat dipastikan 
dan Perseroan tidak dapat memastikan penerimaan pasar atau potensi pertumbuhannya terhadap produk yang telah 
diluncurkan. Peluncuran dan pengembangan merek atau produk baru dan produk yang disempurnakan dapat membutuhkan 
waktu yang signifikan. Selain itu, Perseroan mungkin tidak akan dapat menutup biaya penelitian dan pengembangan 
sehubungan dengan pengembangan produk baru yang tidak berhasil. Perseroan juga berisiko melakukan kesalahan dalam 
memperkirakan tren pasar, preferensi konsumen, tingkat permintaan dan harga produk baru.  
 
Merek dan produk baru dan produk yang telah disempurnakan dapat menghadapi berbagai tantangan pasar, seperti 
tantangan yang berhubungan dengan posisi dalam pasar, strategi pemasaran, pengelolaan distribusi atau kepatuhan pada 
peraturan terkait.  
 
Kegagalan pada peluncuran merek atau produk dapat mengakibatkan terbuangnya sumber daya yang telah terpakai dan 
hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan pertumbuhan 
Perseroan. 
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Risiko Persaingan Usaha Yang Ketat 
 
Industri FMCG, dimana industri es krim didalamnya,  memiliki tingkat persaingan yang tinggi, di Indonesia. Perseroan 
memperkirakan persaingan tersebut akan menjadi lebih tinggi di masa depan. Terdapat sejumlah besar produsen lokal dan 
internasional memproduksi produk sejenis dengan produk Perseroan, diantaranya: Unilever (Walls), Glico Wings, Aice, 
Indoeskrim, dan Diamond.  
 
Perseroan dapat menghadapi persaingan atas produk-produk baru Perseroan di beberapa pasar yang berbeda. Persaingan 
terutama dalam hal harga, peluncuran produk baru dan promosi pemasaran yang intensif. Beberapa dari pesaing Perseroan 
telah beroperasi lebih lama dari Perseroan dan memiliki dukungan keuangan, riset dan pengembangan, pemasaran dan 
sumber daya lain yang lebih besar dari yang dimiliki perseroan. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan, 
Perseroan perlu untuk tetap berinvestasi pada pengembangan produk, iklan dan promosi, yang mana hal-hal tersebut dapat 
meningkatkan beban pokok penjualan Perseroan.  
 
Perseroan menetapkan harga produknya berdasarkan berbagai faktor yang berbeda, termasuk kemampuan Perseroan 
untuk menciptakan perbedaan dengan produk-produk pesaing. Perseroan telah memfokuskan pengembangan produk-
produknya pada segmen-segmen selektif dan melakukan penetrasi terhadap pasar-pasar yang belum berkembang dan 
kurang dijangkau (underpenetrated) dimana Perseroan telah mampu mengembangkan merek yang bersaing dan kuat. 
Perseroan menciptakan perbedaan dengan produk pesaing dengan cara senantiasa memperkenalkan produk baru maupun 
produk yang telah disempurnakan secara reguler. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa pesaing-pesaingnya yang 
telah ada atau yang akan ada tidak akan menyediakan produk yang sejenis atau lebih baik dari produk Perseroan atau 
beradaptasi lebih cepat dari Perseroan dalam menghadapi tren industri yang terus berkembang dan perubahan permintaan 
pasar.  
 
Risiko Ketidakmampuan Mempertahankan Atau Meningkatkan Pertumbuhan Yang Telah Dicapai Di Masa 
Mendatang 
 
Perseroan telah mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan di masa lalu namun demikian Perseroan tidak dapat 
memberikan jaminan bahwa akan dapat mempertahankan pertumbuhannya apabila biaya operasional terus meningkat 
sebagai akibat antara lain kenaikan beban tenaga kerja, beban pabrikasi, beban bahan baku atau beban transportasi. 
Demikian juga jika pemberi lisensi meningkatkan tarif royalti pada saat Perseroan memperbaharui perjanjian lisensi. 
Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa merek Perseroan yang pernah mengalami pertumbuhan tinggi sebelumnya.  
 
Marjin keuntungan Perseroan dapat juga mengalami penurunan apabila persaingan terus meningkat sehingga 
mengharuskan Perseroan menurunkan harga jual eceran dari produk-produk Perseroan. Marjin tersebut dapat turut 
menurun karena ketidakmampuan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. 
 
Usaha untuk meningkatkan pertumbuhan telah dan akan terus memberikan tekanan pada manajemen, keuangan, 
operasional dan sumber daya lainnya. Perseroan mungkin perlu untuk meningkatkan kompensasi karyawan untuk 
mempertahankan karyawan eksekutif dan staf yang ada saat ini dan untuk menarik karyawan baru.  
 
Apabila Perseroan tidak mampu mengelola perkembangan kegiatan usaha dan mengendalikan peningkatan biaya secara 
efektif, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja 
Perseroan. 
 
Selanjutnya, kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan indikasi atas kinerja di masa 
mendatang. Data keuangan historis Perseroan yang terdapat pada Prospektus ini tidak dapat dijadikan indikasi atas kondisi 
keuangan dan hasil usaha Perseroan di masa mendatang. 
 
Risiko Kenaikan Tarif Dasar Listrik  
 
Produk Perseroan diantar dari pabrik melalui berbagai saluran penjualan yang berada di pasar tradisional, pasar modern, 
armada keliling (mobile unit)  dan institusi yang memiliki mesin pendingan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelanggan 
akhir akan menerima produk Perseroan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
 
Namun demikian terdapat risiko jika terdapat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang cukup signifikan dimana akan 
berdampak berkurangnya jumlah saluran penjualan yang akan menjual produk dari Perseroan.  
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Risiko Persaingan Usaha Yang Ketat 
 
Industri FMCG, dimana industri es krim didalamnya,  memiliki tingkat persaingan yang tinggi, di Indonesia. Perseroan 
memperkirakan persaingan tersebut akan menjadi lebih tinggi di masa depan. Terdapat sejumlah besar produsen lokal dan 
internasional memproduksi produk sejenis dengan produk Perseroan, diantaranya: Unilever (Walls), Glico Wings, Aice, 
Indoeskrim, dan Diamond.  
 
Perseroan dapat menghadapi persaingan atas produk-produk baru Perseroan di beberapa pasar yang berbeda. Persaingan 
terutama dalam hal harga, peluncuran produk baru dan promosi pemasaran yang intensif. Beberapa dari pesaing Perseroan 
telah beroperasi lebih lama dari Perseroan dan memiliki dukungan keuangan, riset dan pengembangan, pemasaran dan 
sumber daya lain yang lebih besar dari yang dimiliki perseroan. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan, 
Perseroan perlu untuk tetap berinvestasi pada pengembangan produk, iklan dan promosi, yang mana hal-hal tersebut dapat 
meningkatkan beban pokok penjualan Perseroan.  
 
Perseroan menetapkan harga produknya berdasarkan berbagai faktor yang berbeda, termasuk kemampuan Perseroan 
untuk menciptakan perbedaan dengan produk-produk pesaing. Perseroan telah memfokuskan pengembangan produk-
produknya pada segmen-segmen selektif dan melakukan penetrasi terhadap pasar-pasar yang belum berkembang dan 
kurang dijangkau (underpenetrated) dimana Perseroan telah mampu mengembangkan merek yang bersaing dan kuat. 
Perseroan menciptakan perbedaan dengan produk pesaing dengan cara senantiasa memperkenalkan produk baru maupun 
produk yang telah disempurnakan secara reguler. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa pesaing-pesaingnya yang 
telah ada atau yang akan ada tidak akan menyediakan produk yang sejenis atau lebih baik dari produk Perseroan atau 
beradaptasi lebih cepat dari Perseroan dalam menghadapi tren industri yang terus berkembang dan perubahan permintaan 
pasar.  
 
Risiko Ketidakmampuan Mempertahankan Atau Meningkatkan Pertumbuhan Yang Telah Dicapai Di Masa 
Mendatang 
 
Perseroan telah mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan di masa lalu namun demikian Perseroan tidak dapat 
memberikan jaminan bahwa akan dapat mempertahankan pertumbuhannya apabila biaya operasional terus meningkat 
sebagai akibat antara lain kenaikan beban tenaga kerja, beban pabrikasi, beban bahan baku atau beban transportasi. 
Demikian juga jika pemberi lisensi meningkatkan tarif royalti pada saat Perseroan memperbaharui perjanjian lisensi. 
Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa merek Perseroan yang pernah mengalami pertumbuhan tinggi sebelumnya.  
 
Marjin keuntungan Perseroan dapat juga mengalami penurunan apabila persaingan terus meningkat sehingga 
mengharuskan Perseroan menurunkan harga jual eceran dari produk-produk Perseroan. Marjin tersebut dapat turut 
menurun karena ketidakmampuan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. 
 
Usaha untuk meningkatkan pertumbuhan telah dan akan terus memberikan tekanan pada manajemen, keuangan, 
operasional dan sumber daya lainnya. Perseroan mungkin perlu untuk meningkatkan kompensasi karyawan untuk 
mempertahankan karyawan eksekutif dan staf yang ada saat ini dan untuk menarik karyawan baru.  
 
Apabila Perseroan tidak mampu mengelola perkembangan kegiatan usaha dan mengendalikan peningkatan biaya secara 
efektif, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja 
Perseroan. 
 
Selanjutnya, kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan indikasi atas kinerja di masa 
mendatang. Data keuangan historis Perseroan yang terdapat pada Prospektus ini tidak dapat dijadikan indikasi atas kondisi 
keuangan dan hasil usaha Perseroan di masa mendatang. 
 
Risiko Kenaikan Tarif Dasar Listrik  
 
Produk Perseroan diantar dari pabrik melalui berbagai saluran penjualan yang berada di pasar tradisional, pasar modern, 
armada keliling (mobile unit)  dan institusi yang memiliki mesin pendingan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelanggan 
akhir akan menerima produk Perseroan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
 
Namun demikian terdapat risiko jika terdapat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang cukup signifikan dimana akan 
berdampak berkurangnya jumlah saluran penjualan yang akan menjual produk dari Perseroan.  
 

Selain itu kenaikan harga TDL juga dapat berakibat kenaikan biaya produksi dari Perseroan. Apabila Perseroan tidak 
mampu meningkatkan harga penjualan akibat kenaikan TDL dan TDL berakibat pada menurunnya jumlah saluran penjualan 
yang menjual Produk, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap hasil usaha Perseroan. 
 
Risiko Ketidakberhasilan Perseroan Dalam Mempromosikan Merek-Merek Produknya 
 
Citra merek Perseroan dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk Perseroan, dan Perseroan 
berkeyakinan bahwa reputasi dan pengakuan pasar atas merek Perseroan merupakan salah satu faktor penting dalam 
mendukung kegiatan usaha Perseroan. 
 
Kegiatan usaha dan posisi pasar produk yang dipasarkan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mempromosikan 
merek yang dijualnya. Perseroan mempromosikan dan meningkatkan citra merek dengan menggunakan metode 
pemasaran dan iklan, seperti iklan televisi, iklan, aktivitas pemasaran dan promosi di dalam area toko, materi-materi 
promosi, kampanye melalui media sosial dan pameran promosi industri. 
 
Strategi pemasaran ini, terutama iklan televisi, memiliki peran yang penting dalam membangun citra merek Perseroan. 
Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kegiatan pemasaran dan promosi akan tetap berjalan secara efektif. Apabila terjadi 
perubahan pada kondisi pasar dan Perseroan tidak berhasil mempromosikan dan mengembangkan citra dari merek 
Perseroan untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut, reputasi Perseroan akan mengalami dampak negatif dan 
permintaan atas produk Perseroan dapat menurun atau tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. 
 
Sebagai akibatnya, Perseroan dapat kehilangan keunggulan bersaing dan hal tersebut dapat berdampak merugikan 
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha. Di samping itu, sehubungan dengan kegiatan periklanan 
produk yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan dapat menghadapi tuntutan atas iklan yang diduga salah atau tidak 
sesuai berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku atau pembatasan pada iklan produk Perseroan. 
 
Risiko Ketidakmampuan Mengendalikan Jaringan Distribusi 
 
Perseroan mendistribusikan produk-produknya melalui kantor perwakilan yang berjumlah 60 (enam puluh) titik distribusi 
yang terletak di seluruh Indonesia. Dimana dari 60 (enam puluh) titik distribusi tersebut, 30 (tiga puluh) merupakan kantor 
perwakilan milik Perseroan, sedangkan 30 (tiga puluh) merupakan jaringan distributor milik pihak ketiga.  
 
Perseroan di masa mendatang mencoba untuk mengembangkan jaringan distribusi , terutama yang terletak di luar pulau 
Jawa, dengan bekerjasama dengan distributor lokal. Pertumbuhan kegiatan usaha di masa depan bergantung pada 
kemampuan distributor lokal untuk memperluas bisnis dan jaringan penjualan mereka. Beberapa persyaratan yang 
dikenakan oleh Perseroan  kepada distributor lokal mungkin dapat mempengaruhi keinginan mereka untuk menandatangani 
perjanjian distribusi dengan Perseroan.  
 
Sebagai contoh, Perseroan biasanya tidak mengizinkan distributor lokal untuk mendistribusikan merek pesaing. Selain itu, 
mengingat perjanjian distribusi berlaku untuk jangka waktu pendek, tidak ada jaminan bahwa perjanjian tersebut akan 
diperpanjang oleh distributor dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan atau bahkan tidak diperpanjang. Hal-
hal tersebut dapat berdampak merugikan dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. 
 
Selanjutnya, distributor lokal dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku atau praktek illegal yang 
berhubungan dengan penjualan dan pemasaran produk Perseroan. Dalam kasus tersebut, Perseroan dapat memiliki 
tanggung jawab atas aksi hukum yang diambil terhadap mereka dan diwajibkan untuk membayar kerusakan atau denda. 
Selain itu, apabila Perseroan menjadi sasaran publisitas negatif sebagai akibat dari tindakan yang tidak tepat yang 
dilakukan oleh distributor lokal, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap merek dan reputasi Perseroan, kegiatan 
penjualan dan harga produk Perseroan. 
 
Risiko Dalam Usaha Memperluas Jaringan Distribusi 
 
Sebagai bagian dari strategi bisnis, Perseroan sedang mengembangkan jaringan distribusinya di Indonesia, terutama di luar 
pulau Jawa.  Kesuksesan dari rencana Perseroan dalam mengembangkan jaringan distribusi bergantung pada berbagai 
faktor, terutama: 
 

• Kemampuan Perseroan untuk mempekerjakan, melatih dan mempertahankan tenaga pemasaran dan staf 
manajemen; 

• Terampil untuk menjual dan mendistribusikan produk-produk Perseroan; 
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• Keberadaan dan ketersediaan dari wilayah dan lokasi yang tepat untuk pengembangan jaringan, khususnya untuk 
perluasan produk Perseroan; 

• Kemampuan Perseroan dalam bernegosiasi mengenai ketentuan kerjasama yang diinginkan dengan distributor; 
• Ketersediaan dari manajemen dan sumber keuangan yang memadai; 
• Ketersediaan dari distributor yang cocok; 
• Mengadaptasikan sistem manajemen logistik dan operasional lainnya terhadap jaringan distribusi yang lebih luas; 

dan 
• Menyelaraskan kepentingan distributor dengan kepentingan Perseroan. 

 
Dengan demikian, Perseroan tidak dapat menjamin dapat melakukan rencana perluasan jaringan secara efektif atau 
merekrut tenaga penjualan baru untuk pendistribusian produk Perseroan. Apabila Perseroan menghadapi kesulitan dalam 
memperluas jaringan distribusi, prospek pertumbuhan dapat menjadi terbatas, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan 
dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja dan prospek Perseroan. 
 
Risiko Terkait Dengan Pasokan Dan Kenaikan Harga Bahan Baku 
 
Beban pabrikasi dan profitabilitas Perseroan sebagian bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan dan 
mempertahankan pasokan bahan baku yang stabil dan mencukupi pada harga yang wajar. Perseroan membeli semua 
bahan baku dari dalam negeri dan memiliki lebih dari satu pemasok untuk suatu bahan baku.  
 
Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan, volume 
dan/atau kualitas produksi Perseroan akan menurun, yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan 
terhadap kinerja Perseroan. 
 
Bahan baku yang menjadi bahan dasar produksi adalah : Skim Milk, Sugar, Chocolate, Fat Chocolate. Perseroan tidak 
memiliki ketergantungan terhadap pemasok dari luar negeri oleh sebab itu risiko terjadinya fluktuasi nilai tukar tidak 
berpengaruh besar terhadap harga pembelian bahan baku.  Harga bahan baku berfluktuasi tergantung dari kondisi-kondisi 
yang berada di luar kendali Perseroan, seperti pertumbuhan ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang, ketersediaan 
pasokan, cuaca, permintaan konsumen, pajak dan bea cukai, perubahan pada kebijakan dan program Pemerintah, dan 
keadaan lain yang tidak dapat diprediksi.  
 
Semua bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan menggunakan standar kontrak pasokan yang bersifat jangka 
pendek. Volatilitas dari harga bahan baku yang berkelanjutan dan fluktuasi pada nilai tukar mata uang asing dapat 
meningkatkan beban pokok penjualan produk Perseroan dan mengakibatkan penurunan pada keuntungan Perseroan. 
Secara historis, Perseroan tidak melakukan lindung nilai, dan saat inipun tidak melakukan lindung nilai terhadap kenaikan 
biaya bahan baku. Apabila faktor-faktor tersebut berdampak pada harga bahan baku dan Perseroan tidak mampu 
meningkatkan harga penjualan, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap hasil usaha 
Perseroan. 
 
Risiko Ketergantungan Terhadap Perjanjian Lisensi Dari Produk Bermerek 
 
Perseroan bergantung pada perjanjian lisensi dengan sejumlah pemegang merek internasional untuk menggunakan merek 
mereka atau karakter tokoh dari merek dagang mereka dalam desain, pembuatan, pemasaran dan penjualan dari sebagian 
produk Perseroan. Contohnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian lisensi dengan Nicklodeon dan Disney untuk 
penggunaan karakter tokoh pada produk-produk es krim Perseroan. 
 
Perjanjian lisensi ini umumnya memiliki jangka waktu yang relatif pendek. Sebagian dari perjanjian lisensi dapat 
diperpanjang dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Perjanjian lisensi terkait penggunaan karakter tokoh bermerek dagang 
merupakan perjanjian non-eksklusif. Semua perjanjian lisensi mengharuskan suatu pembayaran royalti minimum sebelum 
jatuh tempo pembayaran, dan beberapa perjanjian lisensi menerapkan berbagai ketentuan khusus, seperti minimum belanja 
iklan sebagai persentase tertentu dari total penjualan.  
 
Beberapa dari perjanjian lisensi tersebut juga mempersyaratkan proses produksi dan produk-produk Perseroan memenuhi 
standar kualitas dan pengendalian tertentu, serta mengharuskan Perseroan untuk menyampaikan rencana dan materi 
promosi kepada pemberi lisensi untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaannya. Perjanjian lisensi memiliki 
klausul pembatalan lebih awal apabila Perseroan gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut atau Perseroan 
gagal melaksanakan kewajiban kontraktualnya. 
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• Keberadaan dan ketersediaan dari wilayah dan lokasi yang tepat untuk pengembangan jaringan, khususnya untuk 
perluasan produk Perseroan; 

• Kemampuan Perseroan dalam bernegosiasi mengenai ketentuan kerjasama yang diinginkan dengan distributor; 
• Ketersediaan dari manajemen dan sumber keuangan yang memadai; 
• Ketersediaan dari distributor yang cocok; 
• Mengadaptasikan sistem manajemen logistik dan operasional lainnya terhadap jaringan distribusi yang lebih luas; 

dan 
• Menyelaraskan kepentingan distributor dengan kepentingan Perseroan. 

 
Dengan demikian, Perseroan tidak dapat menjamin dapat melakukan rencana perluasan jaringan secara efektif atau 
merekrut tenaga penjualan baru untuk pendistribusian produk Perseroan. Apabila Perseroan menghadapi kesulitan dalam 
memperluas jaringan distribusi, prospek pertumbuhan dapat menjadi terbatas, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan 
dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja dan prospek Perseroan. 
 
Risiko Terkait Dengan Pasokan Dan Kenaikan Harga Bahan Baku 
 
Beban pabrikasi dan profitabilitas Perseroan sebagian bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan dan 
mempertahankan pasokan bahan baku yang stabil dan mencukupi pada harga yang wajar. Perseroan membeli semua 
bahan baku dari dalam negeri dan memiliki lebih dari satu pemasok untuk suatu bahan baku.  
 
Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan, volume 
dan/atau kualitas produksi Perseroan akan menurun, yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan 
terhadap kinerja Perseroan. 
 
Bahan baku yang menjadi bahan dasar produksi adalah : Skim Milk, Sugar, Chocolate, Fat Chocolate. Perseroan tidak 
memiliki ketergantungan terhadap pemasok dari luar negeri oleh sebab itu risiko terjadinya fluktuasi nilai tukar tidak 
berpengaruh besar terhadap harga pembelian bahan baku.  Harga bahan baku berfluktuasi tergantung dari kondisi-kondisi 
yang berada di luar kendali Perseroan, seperti pertumbuhan ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang, ketersediaan 
pasokan, cuaca, permintaan konsumen, pajak dan bea cukai, perubahan pada kebijakan dan program Pemerintah, dan 
keadaan lain yang tidak dapat diprediksi.  
 
Semua bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan menggunakan standar kontrak pasokan yang bersifat jangka 
pendek. Volatilitas dari harga bahan baku yang berkelanjutan dan fluktuasi pada nilai tukar mata uang asing dapat 
meningkatkan beban pokok penjualan produk Perseroan dan mengakibatkan penurunan pada keuntungan Perseroan. 
Secara historis, Perseroan tidak melakukan lindung nilai, dan saat inipun tidak melakukan lindung nilai terhadap kenaikan 
biaya bahan baku. Apabila faktor-faktor tersebut berdampak pada harga bahan baku dan Perseroan tidak mampu 
meningkatkan harga penjualan, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap hasil usaha 
Perseroan. 
 
Risiko Ketergantungan Terhadap Perjanjian Lisensi Dari Produk Bermerek 
 
Perseroan bergantung pada perjanjian lisensi dengan sejumlah pemegang merek internasional untuk menggunakan merek 
mereka atau karakter tokoh dari merek dagang mereka dalam desain, pembuatan, pemasaran dan penjualan dari sebagian 
produk Perseroan. Contohnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian lisensi dengan Nicklodeon dan Disney untuk 
penggunaan karakter tokoh pada produk-produk es krim Perseroan. 
 
Perjanjian lisensi ini umumnya memiliki jangka waktu yang relatif pendek. Sebagian dari perjanjian lisensi dapat 
diperpanjang dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Perjanjian lisensi terkait penggunaan karakter tokoh bermerek dagang 
merupakan perjanjian non-eksklusif. Semua perjanjian lisensi mengharuskan suatu pembayaran royalti minimum sebelum 
jatuh tempo pembayaran, dan beberapa perjanjian lisensi menerapkan berbagai ketentuan khusus, seperti minimum belanja 
iklan sebagai persentase tertentu dari total penjualan.  
 
Beberapa dari perjanjian lisensi tersebut juga mempersyaratkan proses produksi dan produk-produk Perseroan memenuhi 
standar kualitas dan pengendalian tertentu, serta mengharuskan Perseroan untuk menyampaikan rencana dan materi 
promosi kepada pemberi lisensi untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaannya. Perjanjian lisensi memiliki 
klausul pembatalan lebih awal apabila Perseroan gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut atau Perseroan 
gagal melaksanakan kewajiban kontraktualnya. 
 
 

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemberi lisensi akan selalu setuju dengan upaya Perseroan dalam memenuhi 
kewajibannya sesuai dengan perjanjian lisensi, bahwa pemberi lisensi tidak akan membatalkan perjanjian lisensi atau 
berusaha untuk meminta kompensasi dari Perseroan karena perbedaan intepretasi atas ketentuan-ketentuan utama dari 
perjanjian lisensi, atau Perseroan dapat memperpanjang perjanjian lisensi dengan ketentuan yang sama atau serupa, atau 
tidak dapat memperpanjangnya. Lebih lanjut, pemberi lisensi dapat mengubah ketentuan dari perjanjian lisensi pada saat 
perpanjangan yang mungkin tidak menguntungkan bagi Perseroan.   
 
Apabila hal-hal tersebut terjadi atau apabila Perseroan gagal untuk memperpanjang salah satu dari perjanjian lisensi 
tersebut, maka Perseroan akan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan desain, pembuatan, pemasaran dan penjualan 
produk Perseroan menggunakan merek lisensi tersebut, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material 
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. 
 
Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa pemberi lisensi akan terus memiliki merek dagang dan hak kekayaan intelektual lain 
atas karakter yang berlisensi dan merek-merek yang tertera pada perjanjian lisensi dengan Perseroan. Apabila merek 
dagang tersebut jatuh tempo atau berpindah tangan ke pihak ketiga, hak Perseroan untuk menggunakan merek dagang 
tersebut dan hak kekayaan intelektual lain dalam merancang, memproduksi, memasarkan dan menjual beberapa produk 
Perseroan mungkin hilang. Hal ini dapat memiliki dampak yang merugikan dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan 
dan hasil usaha Perseroan. 
 
Risiko Kerusakan Fasilitas Produksi Dan Operasional Lainnya    
 
Kegiatan usaha Perseroan bergantung terhadap kemampuan fasilitas produksi yang memiliki keterbatasan seperti kendala 
kapasitas produksi, kegagalan mekanik dan sistem, perbaikan peralatan dan konstruksi pabrik, serta keterlambatan dalam 
pengiriman mesin produksi, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan tertundanya produksi dan penurunan tingkat 
produksi. Kerusakan atau gangguan pada fasilitas produksi Perseroan yang disebabkan oleh cuaca, bencana alam, 
kebakaran / ledakan, terorisme, wabah penyakit, pemogokan, perbaikan, atau peningkatan fasilitas produksi, gangguan 
layanan utilitas, kegagalan peralatan, atau alasan lainnya, dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk memproduksi 
barang sesuai target. Beberapa masalah tersebut dapat mengakibatkan polusi lingkungan, cedera atau kematian pekerja 
dan kerusakan lain pada fasilitas produksi Perseroan atau fasilitas lainnya.  
 
Selain itu, pelaksanaan program pemeliharaan rutin maupun yang tidak terjadwal dapat berdampak terhadap hasil produksi 
Perseroan. Segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan kualitas selama proses, termasuk perawatan mesin-mesin 
Produksi, dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Dengan menjalankan TPM ( Total Productive Maintenance ) dengan 
baik, tentunya kerusakan ataupun permasalahan mesin akan dapat di hindari. 
 
Setiap gangguan yang terjadi pada pembuatan atau pengolahan produk Perseroan dapat mempengaruhi kemampuan 
Perseroan untuk memproduksi dan menjual produk, yang dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan 
usaha, kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.  
 
Risiko Hilangnya Hak Kekayaan Intelektual 
 
Hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan kegiatan usaha, khususnya merek dagang yang digunakan untuk 
produk Perseroan dan rahasia dagang terkait formula-formula yang dikembangkan dan dimiliki sendiri serta proses produksi 
produk Perseroan merupakan aspek yang signifikan dan berharga bagi kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memiliki 
mayoritas merek dagang atas produk-produk dan merek-merek yang dijualnya dan memegang lisensi atas beberapa merek 
dagang pihak ketiga melalui berbagai perjanjian lisensi.  
 
Tidak ada jaminan bahwa permohonan Perseroan kepada DJKI untuk mendaftarkan merek dagang tersebut akan berhasil 
atau tidak jaminan bahwa Perseroan dapat melindungi merek dagang Perseroan dengan baik. Hak Perseroan untuk 
menggunakan merek dagang yang sedang didaftarkan dapat dituntut oleh pihak ketiga dan usaha untuk mempertahankan 
klaim tersebut dapat memberikan beban yang substansial kepada Perseroan.  
 
Perseroan juga bergantung pada kesepakatan kerjasama dan perlindungan hukum untuk melindungi hak kekayaan 
intelektual Perseroan. Perseroan menerapkan beberapa pembatasan kerahasiaan dalam perjanjian kerjasama, seperti 
kewajiban kerahasiaan dengan karyawan khususnya bagian R&D mengenai campuran dan formula pembuatan produk-
produknya. Selanjutnya, sebagai bagian dari kebijakan perusahaan, informasi mengenai keseluruhan bahan baku dan 
formula dari suatu produk tidak boleh diberikan kepada karyawan manapun. Setiap pelanggaran kerahasiaan oleh 
karyawan, khususnya bagian R&D yang memiliki akses terhadap formula produk atau rahasia dagang lain milik Perseroan 
dapat mengakibatkan pihak ketiga, termasuk pesaing Perseroan, memiliki akses terhadap formula dan rahasia dagang 
tersebut.  
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Apabila pesaing Perseroan mampu untuk meniru formula dan/atau produk Perseroan dengan sempurna lalu membuat dan 
menjual produk serupa dengan harga yang bersaing, maka pangsa pasar Perseroan dapat menurun. Selain itu, hukum 
yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan pelaksanaannya di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, 
sehingga terdapat ketidakpastian pada penafsiran dan penegakannya, dan hal ini dapat membatasi ketersediaan 
perlindungan hukum bagi Perseroan. Apabila perlindungan hukum tidak dapat melindungi rahasia dagang dan hak 
kekayaan intelektual milik Perseroan dengan baik, Perseroan dapat mengalami kerugian yang signifikan pada pendapatan 
usaha, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja dan kondisi keuangan 
Perseroan.  
 
Pemalsuan dan tiruan dari produk barang konsumen bermerek yang popular terjadi dari waktu ke waktu di Indonesia. Hal ini 
sering dilakukan dengan menerapkan proses rekayasa balik (reverse engineering), yang merupakan metode pemalsuan 
yang biasa digunakan di Indonesia. Perseroan tidak pernah mengalami masalah dengan perusahaan lain terkait pemalsuan 
merek atau merek dagang Perseroan dan Perseroan yakin tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. Namun, Perseroan 
tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat segera mendeteksi adanya produk palsu di pasar, atau tindakan-tindakan 
pencegahan pemalsuan yang diterapkan Perseroan terbukti efektif dalam mencegah pemalsuan dan barang tiruan.  
 
Sebagaimana halnya yang terjadi pada industri barang konsumen, Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa pemalsuan 
dan penyalahgunaan merek atau merek dagang Perseroan serta penyalahgunaan fasilitas penggunaan freezer es krim 
yang  terdapat di pelanggan tidak akan terjadi di masa depan dan, apabila terjadi, Perseroan tidak dapat menjamin dapat 
mendeteksi dan menyelesaikan hal tersebut secara efektif.  
 
Setiap kejadian pemalsuan, barang tiruan atau penyalahgunaan merek atau merek dagang Perseroan dapat berdampak 
negatif terhadap reputasi Perseroan, dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap merek 
Perseroan. Selain itu, pemalsuan dan barang-barang tiruan dapat mengakibatkan turunnya pangsa pasar Perseroan dan 
kenaikan biaya sehubungan dengan tindakan untuk mendeteksi dan mengadakan penuntutan.  
 
Risiko Terhadap Publisitas Negatif Dan/Atau Tuntutan Atas Keamanan Dari Produk Barang Konsumen 
 
Penjualan produk konsumen memiliki sejumlah risiko sehubungan dengan keamanan produk konsumen meliputi reputasi, 
peraturan, hukum dan risiko terkait lainnya. Cacat produk yang menyangkut keamanan (safety defects) meliputi antara lain 
kontaminasi produk, kebocoran, sabotase lainnya, tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut terjadi atau tidak dan 
tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut melibatkan produk Perseroan atau produk kompetitor, dapat memiliki 
dampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan karena publisitas yang merugikan, reputasi yang rusak dan berkurangnya 
kepercayaan konsumen pada produk Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap penjualan 
Perseroan.  
 
Perseroan dapat diwajibkan untuk menarik produk-produknya apabila produk tersebut terkontaminasi, tercampur, 
menyalahgunakan nilai mutu (misbranded), atau apabila ada unsur sengaja merusak. Penarikan produk dari pasar secara 
besar-besaran dapat mengakibatkan kerugian signifikan yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan penarikan tersebut, 
termasuk pemusnahan barang-barang dalam persediaan, dan kerugian penjualan karena ketidaktersediaan produk tersebut 
untuk jangka waktu tertentu. Perseroan juga dapat memiliki tanggung jawab apabila penggunaan produk Perseroan 
mengakibatkan cedera, penyakit atau kematian. Hal ini dapat terjadi karena tindakan sengaja oleh pihak ketiga atau 
kontaminasi produk atau turunnya kualitas produk, termasuk karena kontaminan zat asing, zat kimia atau residu pada 
tahapan pembelian bahan baku, produksi, transportasi dan proses penyimpanan. Material yang merusak tersebut dan tidak 
terdeteksi atau teridentifikasi oleh Perseroan dengan menggunakan prosedur standar Perseroan mungkin terdapat pada 
bahan baku atau masuk pada saat proses produksi, atau dapat terjadi saat perpindahan bahan dan barang yang tidak 
sesuai prosedur pada waktu di gudang atau di distributor atau pengecer.  
 
Ketika produk Perseroan dianggap tidak layak untuk digunakan atau merusak kesehatan, Perseroan tunduk pada aturan 
pemeriksaan dan penyelidikan dan mungkin diwajibkan untuk memberi kompensasi kepada pihak yang terkena dampak. 
Selain itu publisitas dan persepsi negatif mengenai kesehatan dan keamanan, baik sengaja maupun tidak, mungkin dapat 
mempengaruhi preferensi konsumen untuk membeli produk Perseroan. Bahkan meskipun klaim atas kelayakan produk 
belum tentu benar, publisitas dan persepsi negatif dapat menyebabkan dampak negatif terhadap reputasi dan citra merek 
Perseroan yang pada akhirnya dapat merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. 
 
Risiko Ketidakmampuan Memenuhi Peraturan/Perubahan Peraturan   
 
Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah, termasuk 
Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Badan 
Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  



39

Apabila pesaing Perseroan mampu untuk meniru formula dan/atau produk Perseroan dengan sempurna lalu membuat dan 
menjual produk serupa dengan harga yang bersaing, maka pangsa pasar Perseroan dapat menurun. Selain itu, hukum 
yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan pelaksanaannya di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, 
sehingga terdapat ketidakpastian pada penafsiran dan penegakannya, dan hal ini dapat membatasi ketersediaan 
perlindungan hukum bagi Perseroan. Apabila perlindungan hukum tidak dapat melindungi rahasia dagang dan hak 
kekayaan intelektual milik Perseroan dengan baik, Perseroan dapat mengalami kerugian yang signifikan pada pendapatan 
usaha, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja dan kondisi keuangan 
Perseroan.  
 
Pemalsuan dan tiruan dari produk barang konsumen bermerek yang popular terjadi dari waktu ke waktu di Indonesia. Hal ini 
sering dilakukan dengan menerapkan proses rekayasa balik (reverse engineering), yang merupakan metode pemalsuan 
yang biasa digunakan di Indonesia. Perseroan tidak pernah mengalami masalah dengan perusahaan lain terkait pemalsuan 
merek atau merek dagang Perseroan dan Perseroan yakin tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. Namun, Perseroan 
tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat segera mendeteksi adanya produk palsu di pasar, atau tindakan-tindakan 
pencegahan pemalsuan yang diterapkan Perseroan terbukti efektif dalam mencegah pemalsuan dan barang tiruan.  
 
Sebagaimana halnya yang terjadi pada industri barang konsumen, Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa pemalsuan 
dan penyalahgunaan merek atau merek dagang Perseroan serta penyalahgunaan fasilitas penggunaan freezer es krim 
yang  terdapat di pelanggan tidak akan terjadi di masa depan dan, apabila terjadi, Perseroan tidak dapat menjamin dapat 
mendeteksi dan menyelesaikan hal tersebut secara efektif.  
 
Setiap kejadian pemalsuan, barang tiruan atau penyalahgunaan merek atau merek dagang Perseroan dapat berdampak 
negatif terhadap reputasi Perseroan, dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap merek 
Perseroan. Selain itu, pemalsuan dan barang-barang tiruan dapat mengakibatkan turunnya pangsa pasar Perseroan dan 
kenaikan biaya sehubungan dengan tindakan untuk mendeteksi dan mengadakan penuntutan.  
 
Risiko Terhadap Publisitas Negatif Dan/Atau Tuntutan Atas Keamanan Dari Produk Barang Konsumen 
 
Penjualan produk konsumen memiliki sejumlah risiko sehubungan dengan keamanan produk konsumen meliputi reputasi, 
peraturan, hukum dan risiko terkait lainnya. Cacat produk yang menyangkut keamanan (safety defects) meliputi antara lain 
kontaminasi produk, kebocoran, sabotase lainnya, tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut terjadi atau tidak dan 
tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut melibatkan produk Perseroan atau produk kompetitor, dapat memiliki 
dampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan karena publisitas yang merugikan, reputasi yang rusak dan berkurangnya 
kepercayaan konsumen pada produk Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap penjualan 
Perseroan.  
 
Perseroan dapat diwajibkan untuk menarik produk-produknya apabila produk tersebut terkontaminasi, tercampur, 
menyalahgunakan nilai mutu (misbranded), atau apabila ada unsur sengaja merusak. Penarikan produk dari pasar secara 
besar-besaran dapat mengakibatkan kerugian signifikan yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan penarikan tersebut, 
termasuk pemusnahan barang-barang dalam persediaan, dan kerugian penjualan karena ketidaktersediaan produk tersebut 
untuk jangka waktu tertentu. Perseroan juga dapat memiliki tanggung jawab apabila penggunaan produk Perseroan 
mengakibatkan cedera, penyakit atau kematian. Hal ini dapat terjadi karena tindakan sengaja oleh pihak ketiga atau 
kontaminasi produk atau turunnya kualitas produk, termasuk karena kontaminan zat asing, zat kimia atau residu pada 
tahapan pembelian bahan baku, produksi, transportasi dan proses penyimpanan. Material yang merusak tersebut dan tidak 
terdeteksi atau teridentifikasi oleh Perseroan dengan menggunakan prosedur standar Perseroan mungkin terdapat pada 
bahan baku atau masuk pada saat proses produksi, atau dapat terjadi saat perpindahan bahan dan barang yang tidak 
sesuai prosedur pada waktu di gudang atau di distributor atau pengecer.  
 
Ketika produk Perseroan dianggap tidak layak untuk digunakan atau merusak kesehatan, Perseroan tunduk pada aturan 
pemeriksaan dan penyelidikan dan mungkin diwajibkan untuk memberi kompensasi kepada pihak yang terkena dampak. 
Selain itu publisitas dan persepsi negatif mengenai kesehatan dan keamanan, baik sengaja maupun tidak, mungkin dapat 
mempengaruhi preferensi konsumen untuk membeli produk Perseroan. Bahkan meskipun klaim atas kelayakan produk 
belum tentu benar, publisitas dan persepsi negatif dapat menyebabkan dampak negatif terhadap reputasi dan citra merek 
Perseroan yang pada akhirnya dapat merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. 
 
Risiko Ketidakmampuan Memenuhi Peraturan/Perubahan Peraturan   
 
Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah, termasuk 
Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Badan 
Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

 
Proses produksi, pemasaran dan distribusi produk barang konsumen tunduk pada peraturan yang memiliki ketentuan 
semakin rumit dan ketat. Peraturan tersebut mengatur permasalahan seperti kualitas dan keamanan makanan, kandungan 
bahan baku, pemasaran, aturan tertentu yang menyangkut distributor, kesehatan dan keamanan dan lingkungan hidup. 
Perseroan juga diatur oleh ketentuan perjanjian lisensi, praktek perdagangan dan penentuan harga serta aturan pajak. 
Sebagai contoh, Perseroan diwajibkan untuk mendaftarkan setiap produknya kepada otoritas pemerintah. Setiap 
penghentian atau pencabutan atas lisensi, izin dan persetujuan tersebut dapat mengakibatkan dampak merugikan terhadap 
kegiatan usaha Perseroan. 
 
Selain itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa lisensi atau izin yang diperlukan untuk kegiatan usahanya 
akan disetujui atau diperbaharui tepat pada waktunya, atau bahkan tidak dapat diperpanjang. Keharusan untuk memenuhi 
peraturan atau hukum mengenai perpajakan, lingkungan hidup, kualitas dan keamanan makanan atau lainnya, baik yang 
baru ataupun yang direvisi penafsiran atau pelaksanaannya atau ketentuan baru terkait dengan peningkatan otonomi 
daerah, dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. Selanjutnya, apabila Perseroan 
terbukti tidak memenuhi peraturan dan hukum yang berlaku, Perseroan dapat dituntut sesuai dengan aturan perdata, 
termasuk denda, perintah pengadilan, atau penarikan, serta potensi sanksi kriminal, yang mana hal tersebut dapat 
memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan. 
 
Kehilangan atau kegagalan dalam mendapatkan, memperbaharui atau mematuhi sebagian atau seluruh ketentuan lisensi 
dan izin Perseroan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Perubahan pada hukum 
yang berlaku yang mengarah pada standar yang lebih ketat juga dapat mengakibatkan munculnya tambahan biaya 
kepatuhan, yang selanjutnya dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. 
 
Risiko Terkait Pertanggungan Asuransi Yang Terbatas 
 
Operasional Perseroan memiliki berbagai risiko yang melekat pada proses produksi. Sebagian besar dari risiko operasional 
atau kegiatan usaha timbul dari berbagai jenis hal yang pada akhirnya dapat mengakibatkan dihentikannya kegiatan 
produksi dari Perseroan.  
 
Untuk mengurangi risiko kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa jenis asuransi, diantaranya :  

- Kas dan setara kas Perusahaan diasuransikan terhadap risiko kehilangan 
- Persediaan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya  
- Aset tertentu kepemilikan langsung (property all risk insurance) 

 
Meskipun Perseroan telah menyediakan berbagai jenis asuransi untuk menjaga risiko dari kegiatan usahanya namun 
demikian mungkin tidak cukup untuk menutup kerugian yang timbul dari klaim terhadap berhentinya kegiatan usaha tersebut 
tersebut. 
 
Risiko Pengendalian Mutu Terhadap Bahan Baku Dan Barang Jadi 
 
Kualitas produk yang dijual oleh Perseroan merupakan aspek penting bagi kesuksesan kegiatan usaha Perseroan. 
Pengelolaan kendali mutu yang konsisten sangat bergantung pada keefektifan dari sistem pengendalian mutu, yang juga 
bergantung pada sejumlah faktor seperti desain dari sistem pengendalian mutu Perseroan dan kemampuan Perseroan 
untuk memastikan bahwa para karyawan mengikuti kebijakan dan petunjuk dari sistem pengendalian mutu tersebut. Sistem 
pengendalian mutu Perseroan terutama terdiri dari tindakan pengendalian mutu terhadap bahan baku dan produk akhir. 
Namun, tidak ada jaminan bahwa sistem pengendalian mutu Perseroan akan terbukti efektif setiap saat. Setiap kegagalan 
atau keusangan dari sistem pengendalian mutu Perseroan dapat berdampak merugikan dan material terhadap reputasi, 
kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.  
 
Risiko Terkait Kegagalan Sistem Teknologi Informasi 
 
Agar operasional Perseroan dapat berjalan efisien, Perseroan bergantung pada sistem teknologi informasi. Perseroan 
menggunakan sistem ERP berbasis SAP pada periode 2002-2012, dan berbasis Oracle mulai 2012 hingga sekarang. 
 
Kegagalan pada sistem teknologi informasi Perseroan dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan dapat berakibat 
pada kesalahan transaksi, ketidakefisienan pengelolaan persediaan dan proses produksi dan kerugian penjualan, sehingga 
hal tesebut dapat menyebabkan kegiatan usaha dan kinerja Perseroan mengalami penurunan. Selain itu, sistem teknologi 
informasi Perseroan dapat memiliki risiko kerusakan atau gangguan terhadap hal-hal yang di luar kendali Perseroan, seperti 
kebakaran, bencana alam, kegagalan sistem, pelanggaran keamanan dan virus. Setiap kerusakan dan gangguan yang 
terjadi dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. 
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Untuk meminimalisasi risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi, Perseroan melakukan beberapa langkah untuk 
meminimalisasikan kegagalan perangkat di Data Center di capai dengan menerapkan sistem High-Avaibility pada Server 
dan pendukung-nya seperti penggunaan Cluster Server, Redundant UPS dan Genset jika ada kegagalan Listrik serta Dual-
Standby pada Core-Switch untuk jaringan data. 
 
Risiko Ketergantungan Pada Karyawan Kunci 
 
Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci 
yang memiliki pengalaman mendalam pada industri es krim. Perseroan bersaing untuk mempertahankan/ mendapatkan 
karyawan tersebut dengan perusahaan asing maupun perusahaan domestik. Perseroan khususnya sangat bergantung 
pada manajemen senior untuk keahlian mereka di bidang ini dan karyawan pengembangan produk terkait dengan 
pengembangan produk yang sudah ada maupun produk baru. Keluarnya manajemen senior dari Perseroan atau 
ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan atau mempertahankan manajer, karyawan riset dan pengembangan, 
insinyur dan tenaga ahli lainnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
kinerja dan prospek Perseroan.  
 
Risiko Keterbatasan Sumber Pendanaan Sehubungan Dengan Ekspansi Bisnis 
 
Perseroan telah mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal terutama melalui kas internal, utang dan tambahan 
modal. Kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan dapat meningkat di masa depan seiring dengan upaya 
Perseroan dalam melakukan ekspansi bisnisnya, dan selanjutnya dapat menyebabkan utang lancar bersih di masa depan 
meningkat yang dapat membatasi fleksibilitas pendanaan Perseroan dan memiliki dampak merugikan terhadap kemampuan 
Perseroan untuk memperluas bisnisnya.  
 
Apabila Perseroan tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup dari operasional Perseroan untuk memenuhi kebutuhan 
pendanaannya sekarang maupun yang akan datang, Perseroan mungkin memerlukan tambahan dana eksternal untuk 
kebutuhan pendanaan. Kemampuan Perseroan dalam meningkatkan tambahan modal akan bergantung pada kinerja dan 
kondisi keuangan yang baik dan kesuksesan dalam mengimplementasikan strategi-strategi penting Perseroan, serta 
didukung kondisi keuangan, ekonomi, peraturan dan pasar serta kondisi lain, yang sebagian besar berada di luar kendali 
Perseroan. Perseroan dapat tidak berhasil dalam memenuhi kebutuhan modalnya pada syarat dan ketentuan yang wajar 
ketika dibutuhkan, atau bahkan tidak dapat memenuhi sama sekali. Apabila Perseroan tidak berhasil menghimpun 
tambahan dana yang dibutuhkan atau apabila biaya pendanaan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pendanaan 
sebelumnya, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.  
 
Risiko Tuntutan Hukum 
 
Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang 
berhungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat 
memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan.  
 
Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material 
dan Perseroan tidak mengetahui adanya kalim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila 
dimasa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil 
dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi 
atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen 
Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.  
 
6.2. Risiko Yang Berhubungan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan 
 
Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan 
 
Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang 
ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 
Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat 
kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan 
sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan 
akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga. 
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Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan 
 
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi dan mungkin dapat 
diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan 
kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Harga saham Perseroan setelah Penawaran 
Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain : 
 
• Harga dari bahan baku; 
• Perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dibandingkan ekspektasi para investor dan analis; 
• Pengumuman dari Perseroan terkait pembukaan atau pengambilalihan fasilitas produksi baru/Joint Venture/kegiatan 

usaha baru/perluasan jaringan distribusi; 
• Perubahan pada rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia; 
• Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri FMCG pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara 

umum di Indonesia;  
• Putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; 
• Perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (khususnya Asia) dan perusahaan di 

negara berkembang; 
• Fluktuasi harga saham-saham di pasar modal; 
• Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar 

modal negara lain; 
• Pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi 

yang signifikan; 
• Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan; 
• Penambahan atau kehilangan karyawan kunci; 
• Penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan. 
• Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa. 

 
Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi 
Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan 
 
Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba 
ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang 
timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa 
mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang 
mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Perseroan mungkin mendapatkan perjanjian 
keuangan di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen, dan 
Perseroan dapat mengalami pengeluaran atau pembayaran kewajiban yang dapat mengurangi atau menghilangkan 
ketersediaan kas untuk pembagian dividen. 
 
Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang 
sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau 
Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen. 
 
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH 
PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN 
BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING‐MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN 
DALAM PROSPEKTUS.  
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BAB VII.  KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
 
 
Tidak ada kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 30 Oktober 2017 sampai 
dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2017 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, 
Subyantara & Rekan serta ditandatangani oleh Eddy Sutjahjo berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material. 
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BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN 
PROSPEK USAHA 

 
 
1. Riwayat Singkat 

 
Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Campina Ice 
Cream Industry No.11 tanggal 2 September 1994, dibuat di hadapan Sulaimansjah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-18.936.HT.01.01.TH.94 tertanggal 26 
Desember 1994, didaftarkan pada register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Februari 1995 di 
bawah No.259, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.30 tanggal 13 April 1995, Tambahan No.3282. 
(selanjutnya disebut ”Akta Pendirian”) 
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami 
beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk 
disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar 
Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan 
Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No.8 tanggal 5 Oktober 2017, 
dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta Tbk”) yang telah:  
 
a. disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-

0020551.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-
0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017; 

b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan 
dicatat pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0177790 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 5 Oktober 2017.   

 
Akta Tbk memuat persetujuan pemegang saham atas: 
 
a. rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat 

(“Penawaran Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta mengubah 
status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, serta sehubungan dengan Penawaran Umum 
tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada menetapkan penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum tersebut dan juga memberikan 
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan 
Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat; 

b. perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk; 
c. pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan 

dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, sebanyak-banyaknya sejumlah sebanyak-
banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus 
Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan 
Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; sehubungan 
dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan 
melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka 
Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; 

d. pencatatan seluruh saham Perseroan yang terdiri atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat 
melalui Penawaran Umum dan saham-saham yang telah dimiliki oleh para Pemegang Saham Perseroan pada Bursa 
Efek Indonesia (Company Listing), dan untuk mendaftarkan seluruh saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif 
sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-
saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta memberikan kuasa kepada Direksi 
Perseroan sehubungan dengan  (i) pencatatan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah 
dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia tersebut  dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan (ii) pendaftaran saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif 
sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal; 
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e. perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh 

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit 
et decharge) selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, dan 
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. 

f. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan 
Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dalam rangka pelaksanaan Penawaran 
Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum 
saham kepada masyarakat; 

g. Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, yang  akan disesuaikan dengan 
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan 
peraturan yang berlaku di Pasar Modal; 

 
Maksud dan Tujuan 
 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Tbk, maksud dan tujuan Perseroan 
adalah Berusaha dalam bidang industri, perdagangan dan jasa. 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 

Kegiatan Usaha Utama: 
a. menjalankan usaha dalam bidang industri ice cream termasuk ice cream cake; 
b. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan hasil-hasil industri tersebut di atas, 

termasuk ekspor impor interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupuan atas pihak lain, secara komisi 
serta menjadi grosir, leveransi, dealer, distributor, agen, perwakilan dari perusahaan lain di dalam negeri maupun di 
luar negeri; 

c. menjalankan usaha dibidang E-commerce dan in house advertising; 
 
Kegiatan Usaha Penunjang: 
a. melakukan pembelian bahan baku yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha utama; 
b. menyewa tanah dan/atau gudang yang akan dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang Perseroan dan hal-

hal yang menunjang kegiatan usaha utama; 
c. melakukan usaha dibidang pengangkutan khususnya pengangkutan barang-barang produksi Perseroan; 
d. menjalankan usaha-usaha lain sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan  dan/atau yang berkaiatan serta 

menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disebutkan pada butir (i) di atas baik atas tanggungan 
sendiri maupuan bersama-sama dengan pihak lain dengan cara dan bentk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan  
 
Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat pendirian 
 
Berdasarkan akta pendirian Perseroan yaitu Akta Perseroan Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No.11 tanggal 2 
September 1994, dibuat di hadapan Sulaimansjah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-18.936.HT.01.01.TH.94 tertanggal 26 Desember 1994, didaftarkan pada 
register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Februari 1995 di bawah No.259, dan diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia No.30 tanggal 13 April 1995, Tambahan No.3282; 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 5.000  5.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   -   
1. Sabana Prawirawidjaja   900   900.000.000 90,00% 
2. Samudera Prawirawidjaja  100 100.000.000  10,00% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000   1.000.000.000  100,00% 
Saham dalam Portepel 4.000  4.000.000.000   
 
Sejak tanggal Akta Pendirian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah mengalami beberapa 
kali perubahan. Terhitung 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
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e. perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh 

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit 
et decharge) selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, dan 
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. 

f. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan 
Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dalam rangka pelaksanaan Penawaran 
Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum 
saham kepada masyarakat; 

g. Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, yang  akan disesuaikan dengan 
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan 
peraturan yang berlaku di Pasar Modal; 

 
Maksud dan Tujuan 
 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Tbk, maksud dan tujuan Perseroan 
adalah Berusaha dalam bidang industri, perdagangan dan jasa. 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 

Kegiatan Usaha Utama: 
a. menjalankan usaha dalam bidang industri ice cream termasuk ice cream cake; 
b. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan hasil-hasil industri tersebut di atas, 

termasuk ekspor impor interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupuan atas pihak lain, secara komisi 
serta menjadi grosir, leveransi, dealer, distributor, agen, perwakilan dari perusahaan lain di dalam negeri maupun di 
luar negeri; 

c. menjalankan usaha dibidang E-commerce dan in house advertising; 
 
Kegiatan Usaha Penunjang: 
a. melakukan pembelian bahan baku yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha utama; 
b. menyewa tanah dan/atau gudang yang akan dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang Perseroan dan hal-

hal yang menunjang kegiatan usaha utama; 
c. melakukan usaha dibidang pengangkutan khususnya pengangkutan barang-barang produksi Perseroan; 
d. menjalankan usaha-usaha lain sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan  dan/atau yang berkaiatan serta 

menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disebutkan pada butir (i) di atas baik atas tanggungan 
sendiri maupuan bersama-sama dengan pihak lain dengan cara dan bentk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan  
 
Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat pendirian 
 
Berdasarkan akta pendirian Perseroan yaitu Akta Perseroan Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No.11 tanggal 2 
September 1994, dibuat di hadapan Sulaimansjah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-18.936.HT.01.01.TH.94 tertanggal 26 Desember 1994, didaftarkan pada 
register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Februari 1995 di bawah No.259, dan diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia No.30 tanggal 13 April 1995, Tambahan No.3282; 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar 5.000  5.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   -   
1. Sabana Prawirawidjaja   900   900.000.000 90,00% 
2. Samudera Prawirawidjaja  100 100.000.000  10,00% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000   1.000.000.000  100,00% 
Saham dalam Portepel 4.000  4.000.000.000   
 
Sejak tanggal Akta Pendirian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah mengalami beberapa 
kali perubahan. Terhitung 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

  
Tahun 2015 dan 2016 
 
Tidak terdapat perubahan Kepemilikan Saham Perseroan pada tahun 2015 dan 2016. 
 
Tahun 2017 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No. 56 
tanggal 12 September 2017 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Magister Sains, Notaris di Jakarta, akta mana 
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan                          
No.AHU-0018862.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                       
No.AHU-0114154.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017. (“Akta 56/2017”) 
 
Pemegang saham Perseroan menyetujui dan memutuskan : 
 

a. penetapan penggunaan laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) (setelah 
dikurangi pajak atas dividen) yang ditetapkan pembagiannya secara proposrional kepada seluruh pemegang 
saham dengan mekanisme sebagai berikut : 

• sebesar Rp392.400.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) disepakati 
dan disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan dibagikan sebagai dividen saham kepada Tuan 
Sabana Prawirawidjaja dimana para pemegang saham Perseroan lainnya menyatakan melepaskan 
haknya untuk menerima pembagian dividen saham tersebut; 

• sebesar Rp57.600.000.000,- (lima puluh tujuh miliar enam ratus juta Rupiah) disetujui dan disepakati 
oleh seluruh pemegang saham untuk dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham 
Perseroan dengan perincian: 
✓ Tuan Darmo Hadipranoto sebesar Rp25.920.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua 

puluh juta Rupiah); 
✓ Ny. Justiani Hadipranoto sebesar Rp20.160.000.000,- (dua puluh miliar seratus enam puluh juta 

Rupiah); 
✓ Tuan Hendro Hadipranoto sebesar Rp5.760.000.000,- (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta 

Rupiah); 
✓ Ny. Listijani Hadipranoto sebesar Rp5.760.000.000,- (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta 

Rupiah). 
✓ dimana Tuan Sabana Prawirawidjaja menyatakan melepaskan haknya untuk menerima pembagian 

dividen tunai tersebut. 
 

b. peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi 
Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari 
Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan 
menerbitkan sebanyak 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham dengan harga nominal Rp250,- (dua 
ratus lima puluh Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Tuan Sabana Prawirawidjaja, dimana pengambil 
bagian saham baru tersebut dilakukan sebagai akibat dan dengan cara: 

• kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2016 yang dibagikan dalam bentuk 
dividen saham kepada Tuan Sabana Prawirawidjaja; dan 

• sisanya setoran uang tunau sebesar Rp57.600.000.000,- (lima puluh tujuh miliar enam ratus juta 
Rupiah) yang dilakukan oleh Tuan Sabana Prawirawidjaja. 

 
dimana atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut seluruh pemegang saham Perseroan lainnya 
selain Tuan Sabana Prawirawidjaja melepaskan serta tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian 
saham dari peningkatan tersebut. 

 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah Akta 56/2017 adalah sebagai berikut: 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp250 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar  8.000.000.000   2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   -   
1. Sabana Prawirawidjaja    1.974.400.000 493.600.000.000 98,72% 
2. Darmo Hadipranoto              11.520.000  2.880.000.000 0,57% 
3. Justiani Hadipranoto                8.960.000  2.240.000.000 0,45% 
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Keterangan 
Nilai Nominal Rp250 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

4. Hendro Hadipranoto                2.560.000  640.000.000 0,13% 
5. Listijani Hadipranoto                2.560.000  640.000.000 0,13% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000.000.000  500.000.000.000  100,00% 
Saham dalam Portepel  6.000.000.000  1.500.000.000.000   
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT  Campina Ice Cream Industry 
No.8 tanggal 5 Oktober 2017, dibuat di hadapan  Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah:   
 
a. disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  dengan Keputusan No.AHU-

0020551.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober  2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-  
0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017;   

b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan 
dicatat pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0177790 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 5 Oktober 2017 (“Akta 8/2017”); 

 
yang menerangkan mengenai keputusan RUPS Perseroan mengenai hal-hal berikut: 
 
a. Memberikan Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penawaran  umum perdana saham-saham 

Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran  Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada 
Bursa Efek  Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi  Perseroan Terbuka, serta 
sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut  memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan 
semua dan  setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum  Perdana saham kepada 
masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak  terbatas pada menetapkan penggunaan dana yang diperoleh 
dari Penawaran Umum tersebut dan juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan 
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat; 

b. Memberikan persetujuan atas perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT. CAMPINA ICE CREAM 
INDUSTRY Tbk; 

c. Memberikan Persetujuan atas pengeluaran saham dalam simpanan/portepel  Perseroan dan menawarkan/menjual 
saham baru yang akan dikeluarkan dari  portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, 
sebanyakbanyaknya  sejumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham,  dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus  Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku  termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang  berlaku di tempat di 
mana saham-saham Perseroan dicatatkan; sehubungan  dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang 
saham Perseroan  dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli  terlebih dahulu atas 
penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka  Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal 
tersebut di atas;   

d. Memberikan Persetujuan atas pencatatan seluruh saham Perseroan yang  terdiri atas saham-saham yang ditawarkan 
dan dijual kepada masyarakat  melalui Penawaran Umum dan saham-saham yang telah dimiliki oleh para  Pemegang 
Saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing),  dan untuk mendaftarkan seluruh saham-saham 
Perseroan dalam Penitipan  Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, setelah  
dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan  dijual kepada masyarakat melalui 
Pasar Modal, serta memberikan kuasa  kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan (i) pencatatan saham-saham  
Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh  pada Bursa Efek Indonesia tersebut 
dengan memperhatikan peraturan  perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan (ii) pendaftaran  
saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan  Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundangundangan  yang berlaku di bidang Pasar Modal;   

e. Memberikan persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan  Komisaris Perseroan, yaitu 
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota  Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan 
memberikan  pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya  sepanjang tindakan tersebut 
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan,  dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
yang baru.   
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Keterangan 
Nilai Nominal Rp250 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

4. Hendro Hadipranoto                2.560.000  640.000.000 0,13% 
5. Listijani Hadipranoto                2.560.000  640.000.000 0,13% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000.000.000  500.000.000.000  100,00% 
Saham dalam Portepel  6.000.000.000  1.500.000.000.000   
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT  Campina Ice Cream Industry 
No.8 tanggal 5 Oktober 2017, dibuat di hadapan  Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah:   
 
a. disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  dengan Keputusan No.AHU-

0020551.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober  2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-  
0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017;   

b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan 
dicatat pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0177790 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 5 Oktober 2017 (“Akta 8/2017”); 

 
yang menerangkan mengenai keputusan RUPS Perseroan mengenai hal-hal berikut: 
 
a. Memberikan Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penawaran  umum perdana saham-saham 

Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran  Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada 
Bursa Efek  Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi  Perseroan Terbuka, serta 
sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut  memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan 
semua dan  setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum  Perdana saham kepada 
masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak  terbatas pada menetapkan penggunaan dana yang diperoleh 
dari Penawaran Umum tersebut dan juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan 
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat; 

b. Memberikan persetujuan atas perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT. CAMPINA ICE CREAM 
INDUSTRY Tbk; 

c. Memberikan Persetujuan atas pengeluaran saham dalam simpanan/portepel  Perseroan dan menawarkan/menjual 
saham baru yang akan dikeluarkan dari  portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, 
sebanyakbanyaknya  sejumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham,  dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus  Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku  termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang  berlaku di tempat di 
mana saham-saham Perseroan dicatatkan; sehubungan  dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang 
saham Perseroan  dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli  terlebih dahulu atas 
penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka  Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal 
tersebut di atas;   

d. Memberikan Persetujuan atas pencatatan seluruh saham Perseroan yang  terdiri atas saham-saham yang ditawarkan 
dan dijual kepada masyarakat  melalui Penawaran Umum dan saham-saham yang telah dimiliki oleh para  Pemegang 
Saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing),  dan untuk mendaftarkan seluruh saham-saham 
Perseroan dalam Penitipan  Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, setelah  
dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan  dijual kepada masyarakat melalui 
Pasar Modal, serta memberikan kuasa  kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan (i) pencatatan saham-saham  
Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh  pada Bursa Efek Indonesia tersebut 
dengan memperhatikan peraturan  perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan (ii) pendaftaran  
saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan  Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundangundangan  yang berlaku di bidang Pasar Modal;   

e. Memberikan persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan  Komisaris Perseroan, yaitu 
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota  Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan 
memberikan  pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya  sepanjang tindakan tersebut 
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan,  dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
yang baru.   
 
 
 

  
f. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk  menyatakan dalam akta tersendiri yang 

dibuat di hadapan Notaris, mengenai  kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dalam rangka  
pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang  saham Perseroan dalam akta tersebut, 
setelah Penawaran Umum saham  kepada masyarakat;   

g. Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan,  yang akan disesuaikan dengan 
Ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku, Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan 
ketentuan  peraturan yang berlaku di Pasar Modal; 

h. Menyetujui perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp250,- (dua ratus lima 
puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp100,- (seratus Rupiah)   

 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal berdasarkan 
Akta 8/2017 adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar  20.000.000.000   2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh     
1. Sabana Prawirawidjaja   4.936.000.000 493.600.000.000 98,72% 
2. Darmo Hadipranoto             28.800.000  2.880.000.000 0,57% 
3. Justiani Hadipranoto               22.400.000  2.240.000.000 0,45% 
4. Hendro Hadipranoto               6.400.000  640.000.000 0,13% 
5. Listijani Hadipranoto               6.400.000  640.000.000 0,13% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000.000  500.000.000.000  100,00% 
Saham dalam Portepel  15.000.000.000  1.500.000.000.000   
 
Struktur Kepemilikan Perseroan 
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3. Struktur Organisasi Perseroan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan 
 
Berdasarkan Akta No.8/2017 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai 
berikut: 
 
Komisaris 
Presiden Komisaris   :  Insinyur Jutianto Isnandar 
Komisaris :  Darmo Hadipranoto 
Komisaris Independen  :  Doktorandus Makmur Widjaja 
 
Direksi: 
Presiden Direktur  :  Samudera Prawirawidjaja 
Direktur Independen   :  Arif Harmoko Rayadi 
Direktur :  Hans Jensen 
Direktur   :  Hendro Hadipranoto 
Direktur : Adji Andjono Purwo 
 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 
Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk 
memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen 
bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam 
Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan 
Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan 
kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam 
menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang 
dalam laporan keuangan Perseroan. 

PEMEGANG SAHAM 
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Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi 
 
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, 

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang 
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: 
a. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu 

ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang 
timbul karena transaksi bisnis. 

b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang 
ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 

c. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang – barang tidak bergerak, termasuk 
hak atas tanah atau perusahaan – perusahaan Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh 
Dewan Komisaris. 

d. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan dengan nilai dari waktu ke 
waktu di tetapkan oleh Dewan Komisaris. 

e. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan atau Perseroan 
mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku, dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 
 

2. Dewan Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan 
 
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka 
waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke‐5 (kelima) 
pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu‐waktu sebelum masa jabatannya berakhir. 
 
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 
(“Peraturan OJK No. 33/2014”). 
 
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 33/2014, anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: 
1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; 
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; 
3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga 

menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 
 
Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan 
BEI No. I.A. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Lampiran I 
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 dan 
telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen. 
 
Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut: 
a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, 
b. melakukan penilaian dan memberikan masukan berkenaan dengan kebijakan Direksi dalam menjalankan kegiatan 

usaha Perseroan, 
c. memantau efektivitas kebijakan Perseroan, kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, dan 
d. melakukan penilaian kinerja Direksi melalui RUPS. 
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Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: 
 
Komisaris  
 

 

Insinyur Jutianto Isnandar  
Presiden Komisaris, 74 tahun, Warga Negara Indonesia 
 
Lahir di Tegal, 29 September 1943. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan 
sejak tahun 2017. 
 
Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Ultrajaya Ito En Manufacturing 
sejak tahun 2013 dan Direktur di PT Ultrajaya Milk Industry Tbk sejak tahun 1996.  
 
Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Manajer Pabrik di PT Ultrajaya Milk Industry 
Tbk (1971-1972) dan Manajer Pabrik (1972-1996), Manajer Produksi di CV Djaja 
Murni Bandung (1970-1971).  
 
Beliau menyelesaikan pendidikan di bidang Teknologi Makanan di Institut Pertanian 
Bogor pada tahun 1963. 
 
 

 

Darmo Hadipranoto 
Komisaris, 89 tahun, Warga Negara Indonesia 
 
Lahir di Surabaya, 22 Januari 1928. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 
tahun 2017. 
 
Beliau merupakan salah satu pendiri PT. Campina Ice Cream Industry sejak Tahun 
1972 dan sebelumnya berpengalaman dalam bidang importir dan kontraktor    
 
Beliau menyelesaikan pendidikan SMA di St. Stephen Collage, Hong Kong dengan 
bidang studi IPA 
 
 
 
 

 

Doktorandus Makmur Widjaja   
Komisaris Independen, 57 tahun, Warga Negara Indonesia 
 
Lahir di Cirebon, 26 Maret 1960. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan 
sejak tahun 2017. 
 
Saat ini juga beliau menjabat sebagai Komisaris PT Shinhan Sekuritas Indonesia 
sejak tahun 2016 dan Wakil Presiden Komisaris PT Spindo Tbk sejak tahun 2013 
serta anggota Komite Investasi PT EMCO Asset Management.  
 
Jabatan sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Makinta 
Securities (Agustus 2009 hingga Juli 2016), President Direktur PT Makinta Securities 
(2004 -2009) ; Managing Director PT Makinta Securities (2000 – 2004); Corporate 
Finance Director PT Bhakti Investama, Tbk (1994 – 1999); Head of Corporate Finance 
PT Bali Securities (1992 – 1994)  
 
Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik 
Parahyangan, Bandung tahun 1985 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari 
Prasetya Mulya Business School pada tahun 1992. 
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Direksi:   

 

 

Samudera Prawirawidjaja  
President Direktur, 52 tahun, Warga Negara Indonesia 
 
Lahir di Bandung, 18 Oktober 1965. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan 
sejak tahun 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT Campina Ice Cream 
Industry Tbk (1995-2017).  
 
Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Itoen Ultrajaya Wholesale, Direktur di PT 
Kraft Ultrajaya Indonesia, Direktur di PT Ultrajaya Milk Industry Tbk. 
 
Beliau menyelesaikan pendidikan di Southern California College USA pada tahun 
1988 dengan bidang studi Manajemen dan Marketing. 
 
 
 

 

Adji Andjono Purwo 
Direktur, 51 tahun, Warga Negara Indonesia 
 
Lahir di Yogyakarya, 29 Juni 1966. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 
2017. Sebelumnya menjabat sebagai National Sales and Marketing Manager di PT 
Campina Ice Cream Industry Tbk sejak Januari 2005, Area Sales Manager Walls Ice 
Cream PT. Unilever Indonesia Tbk, (Oktober 1994 – Juli 1997), Assistant Brand 
manager Walls Ice Cream PT Unilever Indonesia, (Mei 1993 – September 1994).   
 
Saat ini juga menjabat sebagai General Manager Sales Modern Trade PT Ultrajaya 
Milk Industry Tbk sejak 2010. 
 
Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Gajah Mada dengan bidang studi 
Fakultas Kehutanan pada November 1990 dan Prasetya Mulya Business School 
dengan bidang studi Marketing pada Juli 1992. 
 
 

 

Hendro Hadipranoto  
Direktur, 58 tahun, Warga Negara Indonesia 
 
Lahir di Surabaya, 5 Mei 1959. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 
1987. Sebelumnya bekerja di PT Green Giant Corn Factory di Amerika (1979-1986).  
 
Beliau menyelesaikan pendidikan di University of Minnesota, Minnesota Miniapolis, 
Amerika dengan bidang studi Computer Science pada tahun 1989 . 
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Hans Jensen 
Direktur, 53 tahun, Warga Negara Denmark 
 
Lahir di Struer, 5 Januari 1964. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 
2017.  
 
Sebelumnya menjabat sebagai Production Advisor di PT Campina Ice Cream Industry 
Tbk (2012-2017), Business Manager, Consultant di Vestfyns Chil & Cold Storage 
(2012), Factory Manager, Consultant di Logismose Production Amerika Serikat (2009-
2011), Factory Manager di Galla Food (2008-2009), Factory Manager, Consultant di 
Orana Amerika Serikat (2004-2008), Manufacturing Manager, di United Food/Frase & 
Neave di Thailand (1993-2003), Operator, Consultant di Eventyr Ice Odense/Presto 
Ice Cream, di Filipina (1989-1993), Dairy Technician di Birkum Cheese Factory (1988-
1989), Operator di Hojby Dairy (1986-1987).  
 
Beliau menyelesaikan Pendidikan Dairy Education dari Dalum Technical College tahun 
1983-1986 dan Dairy Technician Education dari Dalum Technical College tahun                   
1987-1988. 
 
 

 

Arif Harmoko Rayadi 
Direktur, 63 tahun, Warga Negara Indonesia 
 
Lahir di Sintang, 29 Maret 1954. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 
2017. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan di PT 
Campina Ice Cream Industry Tbk, (1995-2017), Manajer Keuangan PT Benelux (1993-
1995), Administration Manager PT Walsin Lippo Jakarta (1990-1993), Finance 
Manager  PT Sawit Asahan indah Pekanbaru (1989-1990), Chief Accountant PT 
Limbah Kayu Utama dan PT Bangun Desa Utama Jambi (1988-1989), Auditor Touche 
Ross Darmawan (1986-1988) 
 
Menyelesaikan pendidikan di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas 
indonesia pada tahun 1986. 
 
 

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan 
 
Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan 
adalah sebagai berikut: 
 

NAMA JABATAN  HUBUNGAN KEKELUARGAAN 
Sabana Prawirawidjaja Pemegang Saham  ** 
Justiani Hadipranoto Pemegang Saham * 
Listijani Hadipranoto Pemegang Saham * 
Insinyur Jutianto Isnandar Presiden Komisaris  
Darmo Hadipranoto Komisaris & Pemegang Saham * 
Doktorandus Makmur Widjaja Komisaris Independen  
Samudera Prawirawidjaja Presiden Direktur ** 
Adji Andjono Direktur  
Hendro Hadipranoto Direktur & Pemegang Saham * 
Hans Jensen Direktur  
Arif Harmoko Rayadi Direktur Independen  
 
Keterangan : *) dan **) terdapat hubungan keluarga Bapak dengan Anak Kandung 
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Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan 
 
Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp2.770 juta ; 
Rp5.130 juta ; Rp4.825 juta dan Rp4.380 juta masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 
2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. 
 
Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan, gaji 
dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. 
 
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN 
 
Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 
Governance) (“Prinsip GCG”) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip 
GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, 
Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan, 
dan Komite Audit.  
 
Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang 
bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem 
remunerasi yang kompetitif. 
 
Dewan Komisaris 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua)  bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan direksi 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat)  bulan. 
 
Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait 
pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan 
laporan audit yang dilaksanakan oleh Komite Audit. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan 
Komisaris dan Direksi, serta besaran dan komponen remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang diajukan oleh 
Komite Nominasi dan Remunerasi. 
 
Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, 
upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan 
teknologi agar tepat guna. 
 
Direksi 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.  
 
Sekretaris Perusahaan 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/ 2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan 
telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan No. 011/DIR/CMPI/X/2017 tentang Pengangkatan 
Corporate Secretary di Lingkungan Perseroan. Sekretaris Perseroan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau 
perusahaan publik lain. 
 
Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke: 
Nama  : Arif Harmoko Rayadi 
Jabatan  :  Sekretaris Perusahaan 
Alamat  :  Jl. Rungkut Industry II/15-17, Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya - 60293 
Telepon  : 031.8432247 ; 031.8439232 
Email  :  corsec@campina.co.id 
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Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/ 
2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas 
dan tanggung jawab antara lain meliputi : 
 
• mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; 
• memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal; 
• membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: 

o keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; 
o penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; 
o penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; 
o penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan 
o pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 

• sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

 
Komite Audit 
 
Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“Peraturan OJK No. 55/2015”), Perseroan telah membentuk Komite Audit yang 
anggota‐anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat pada tanggal 6 Oktober 2017 
dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru. Perseroan juga telah memiliki 
Piagam Komite Audit tertanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan. 
 
Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi : 
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak 

otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan. 
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang‐undangan yang berhubungan dengan kegiatan 

Perseroan. 
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa 

yang diberikannya. 
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada 

independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. 
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut 

oleh Direksi atas temuan auditor internal. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan 
keuangan Perseroan. 

6. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan 
Perseroan. 

7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. 
8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam 

pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi yang dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk 
oleh Komite Audit atas biaya Perseroan; dan 

9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan 
Emiten atau Perusahaan Publik. 

 
Masa tugas anggota komite audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris 
Perseroan.  
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 3 (tiga) bulan. 
 
Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut: 
Ketua  :  Doktorandus Makmur Widjaja 
Anggota  :  Bing Hartono Poernomosidi 
Anggota  :  Rudy Soraya 
 
 
 
 
 



55

  
Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/ 
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otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan. 
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang‐undangan yang berhubungan dengan kegiatan 

Perseroan. 
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa 

yang diberikannya. 
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada 

independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. 
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut 

oleh Direksi atas temuan auditor internal. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan 
keuangan Perseroan. 

6. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan 
Perseroan. 

7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. 
8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam 

pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi yang dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk 
oleh Komite Audit atas biaya Perseroan; dan 

9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan 
Emiten atau Perusahaan Publik. 

 
Masa tugas anggota komite audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris 
Perseroan.  
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 3 (tiga) bulan. 
 
Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut: 
Ketua  :  Doktorandus Makmur Widjaja 
Anggota  :  Bing Hartono Poernomosidi 
Anggota  :  Rudy Soraya 
 
 
 
 
 

  
Wewenang Komite Audit meliputi : 
 
1. Akses terhadap dokumen, data dan informasi yang releven untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugasnya. 
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, 

manajemen risiko, dan akutan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit. 
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang 

independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya. 
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris. 
 
Unit Audit Internal 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit 
Audit Internal  (”Peraturan OJK No. 56 Tahun 2015”), maka berdasarkan Surat Penunjukan No. 012/DIR/CMPI/X/2017 
tertanggal 6 Oktober 2017, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan. Perseroan juga telah 
membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Oktober 
2017. Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal 
pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 
Ketua  :  Dining R 
 
Tujuan pembentukan audit internal  adalah memberikan pandangan independen dan memastikan efisiensi serta efektifitas 
sistem pengendalian internal dengan melakukan pemeriksaan, penelitian, analisa dan rekomendasi atas kegiatan/bidang 
yang diaudit. 
 
Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal 
bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor ini dilarang merangkap tugas dan tanggung 
jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. 
 
Unit Audit Internal merupakan suatu unit yang sejajar dengan Sekretaris Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Unit Audit 
Internal akan berkomunikasi secara intensif dengan Dewan Komisaris. 
 
Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi: 
• Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan; 
• Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan 

perusahaan; 
• Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, 

sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; 
• Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan 

Manajemen; 
• Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris; 
• Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; 
• Bekerja sama dengan Komite Audit; 
• Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; 
• Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 
 
Wewenang Unit Audit Internal adalah : 
• Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya; 
• Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari 

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; 
• Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit ;dan 
• Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.  
 
Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan 
Komisaris Perseroan. 
 
Komite Nominasi dan Remunerasi 
 
Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris 
dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi. 
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Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan 
kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan 
Remunerasi Perseroan. 
 
Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini 
dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri. 
 
Fungsi Komite Nominasi dan Rumenerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, hal mana sejalan 
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember tentang Komite Nominasi 
dan Rumenerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
Kegiatan Usaha Yang Ramah Lingkungan dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 
Responsibility / CSR) 
 
Berdasarkan data dari Euromonitor, Perseroan merupakan salah satu pemain besar dalam bisnis es krim di Asia Selatan 
dan Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, Perseroan dengan Unilever merupakan pemain yang cukup dominan di industry 
eskrim Indonesia dimana pangsa pasar keduanya di channel modern market yang mencapai 94% hingga Juli 2017. 
(sumber: Nielsen) 
 
Komitmen Campina sebagai produsen es krim terbesar, selalu memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan 
lingkungan, hal ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjaga keseimbangan alam untuk mengurangi pemanasan global. 
Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan adalah penanaman 1.000 pohon di Banda Aceh dan adanya Roof Top 
Organic Garden di lingkungan pabrik, dan pengolahan sampah menjadi kompos.  
 
Gaya hidup sehat pun diwujudkan dengan adanya vegan menu yang nikmat di kantin karyawan setiap hari. Campina juga 
mengundang pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum dalam kegiatan ‘Factory Visit’ untuk melihat proses pembuatan es 
krim Campina yang higienis dan berkualitas. 
 
Berikut adalah implementasi dari kegiatan operasional yang ramah lingkungan dalam kegiatan operasional Perseroan, 
berupa program-program lingkungan yang diterapkan di Campina sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, diantaranya : 
 
1. Penggunaan kran otomatis untuk lebih menghemat penggunaan air 
2. Penggunaan sensor lampu di toilet sehingga hanya menyala ketika digunakan 
3. Penggantian lampu pijar menjadi LED untuk lebih menghemat penggunaan listrik 
4. Penggantian ballast lampu dari magnetic menjadi electronic dimana lebih menghemat penggunaan listrik 
5. Pemanfaatan sinar matahari untuk penerangan ruang office sehingga mengurangi pemakaian lampu 
6. Penggunaan kertas re use untuk keperluan office 
7. Penggantian system slig gaji dan pengajuan cuti dari hard file (kertas print) menjadi soft file untuk mengurangi 

penggunaan kertas 
8. Perubahan kertas kerja untuk operasional di Produksi, QC dan Logistik dari hard file menjadi soft file untuk 

mengurangi penggunaan kertas 
9. Perubahan system dokumentasi office dari hard file menjadi soft file untuk mengurangi penggunaan kertas 
10. Perubahan proses cleaning di Produksi dari manual menjadi otomatis untuk menghemat penggunaan air 
11. Penggantian bahan bakar dari solar menjadi gas alam untuk pengurangan emisi udara dan GRK 
12. Penggantian tissue kantin menjadi menggunakan kertas merang yang lebih mudah terdegradasi 
13. Pemanfaatan sampah organik kantin menjadi kompos 
14. Pemilahan sampah sisa makanan di kantin 
15. Pemanfaatan atap pabrik menjadi kebun sayuran (roof top garden) 
16. Pemanfaatan dinding pabrik menjadi kebun sayuran (vertical garden) 
17. Perubahan ukuran kemasan plastik produk menjadi lebih kecil sehingga mengurangi sampah plastik 
18. Penggantian kemasan bahan dari karton 20 kg menjadi bentuk Bin 1 ton, dimana kemasan Bin dapat digunakan 

kembali 
19. Pembuatan bahan setengah jadi secara internal sehingga mengurangi sampah kemasan dari supplier dan juga 

distribusi yang menghasilkan jejak karbon 
20. Mengganti bahan-bahan yang import menjadi lokal sehingga mengurangi jejak karbon karena proses distribusi 
21. Penggantian bahan baku AC dari Freon menjadi udara pendingin (air chiller) yang dihasilkan dari amoniak untuk 

pengurangan emisi 
22. Penerapan BOB (Bring Own Bottle) pada saat acara Gathering Campina sehingga mengurangi sampah kemasan 

botol bekas 
23. Pengurangan limbah B3 dimana kemasan bekas chemical dikembalikan ke supplier untuk dimanfaatkan kembali 
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Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan 
kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan 
Remunerasi Perseroan. 
 
Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini 
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Berdasarkan data dari Euromonitor, Perseroan merupakan salah satu pemain besar dalam bisnis es krim di Asia Selatan 
dan Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, Perseroan dengan Unilever merupakan pemain yang cukup dominan di industry 
eskrim Indonesia dimana pangsa pasar keduanya di channel modern market yang mencapai 94% hingga Juli 2017. 
(sumber: Nielsen) 
 
Komitmen Campina sebagai produsen es krim terbesar, selalu memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan 
lingkungan, hal ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjaga keseimbangan alam untuk mengurangi pemanasan global. 
Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan adalah penanaman 1.000 pohon di Banda Aceh dan adanya Roof Top 
Organic Garden di lingkungan pabrik, dan pengolahan sampah menjadi kompos.  
 
Gaya hidup sehat pun diwujudkan dengan adanya vegan menu yang nikmat di kantin karyawan setiap hari. Campina juga 
mengundang pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum dalam kegiatan ‘Factory Visit’ untuk melihat proses pembuatan es 
krim Campina yang higienis dan berkualitas. 
 
Berikut adalah implementasi dari kegiatan operasional yang ramah lingkungan dalam kegiatan operasional Perseroan, 
berupa program-program lingkungan yang diterapkan di Campina sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, diantaranya : 
 
1. Penggunaan kran otomatis untuk lebih menghemat penggunaan air 
2. Penggunaan sensor lampu di toilet sehingga hanya menyala ketika digunakan 
3. Penggantian lampu pijar menjadi LED untuk lebih menghemat penggunaan listrik 
4. Penggantian ballast lampu dari magnetic menjadi electronic dimana lebih menghemat penggunaan listrik 
5. Pemanfaatan sinar matahari untuk penerangan ruang office sehingga mengurangi pemakaian lampu 
6. Penggunaan kertas re use untuk keperluan office 
7. Penggantian system slig gaji dan pengajuan cuti dari hard file (kertas print) menjadi soft file untuk mengurangi 

penggunaan kertas 
8. Perubahan kertas kerja untuk operasional di Produksi, QC dan Logistik dari hard file menjadi soft file untuk 

mengurangi penggunaan kertas 
9. Perubahan system dokumentasi office dari hard file menjadi soft file untuk mengurangi penggunaan kertas 
10. Perubahan proses cleaning di Produksi dari manual menjadi otomatis untuk menghemat penggunaan air 
11. Penggantian bahan bakar dari solar menjadi gas alam untuk pengurangan emisi udara dan GRK 
12. Penggantian tissue kantin menjadi menggunakan kertas merang yang lebih mudah terdegradasi 
13. Pemanfaatan sampah organik kantin menjadi kompos 
14. Pemilahan sampah sisa makanan di kantin 
15. Pemanfaatan atap pabrik menjadi kebun sayuran (roof top garden) 
16. Pemanfaatan dinding pabrik menjadi kebun sayuran (vertical garden) 
17. Perubahan ukuran kemasan plastik produk menjadi lebih kecil sehingga mengurangi sampah plastik 
18. Penggantian kemasan bahan dari karton 20 kg menjadi bentuk Bin 1 ton, dimana kemasan Bin dapat digunakan 

kembali 
19. Pembuatan bahan setengah jadi secara internal sehingga mengurangi sampah kemasan dari supplier dan juga 

distribusi yang menghasilkan jejak karbon 
20. Mengganti bahan-bahan yang import menjadi lokal sehingga mengurangi jejak karbon karena proses distribusi 
21. Penggantian bahan baku AC dari Freon menjadi udara pendingin (air chiller) yang dihasilkan dari amoniak untuk 

pengurangan emisi 
22. Penerapan BOB (Bring Own Bottle) pada saat acara Gathering Campina sehingga mengurangi sampah kemasan 

botol bekas 
23. Pengurangan limbah B3 dimana kemasan bekas chemical dikembalikan ke supplier untuk dimanfaatkan kembali 

  
24. Penggantian kemasan chemical dari jerigen dan karung menjadi Bin 1 ton dimana kemasan Bin bisa digunakan 

kembali 
25. Pengurangan limbah B3 dengan mengganti spesifikasi oli di mesin kompresor yang lebih sesuai sehingga mengurangi 

proses draining oli 
26. Penggantian mesin kompresor dari pinston menjadi screw dimana lebih sedikit menggunakan oli 
27. Perbaikan kebocoran pipa distribusi amoniak secara bertahap dimana berdampak pada pengurangan penggunaan 

tabung amoniak dan proses pelepasan amoniak ke udara 
28. Pengolahan air minum mandiri dimana air baku PDAM diolah sendiri sehingga mengurangi penggunaan gallon air 

yang memiliki jejak karbon cukup tinggi 
29. Pemanfaatan sampah ampas kelapa dari proses pembuatan santan untuk pakan makan ternak 
30. Bermitra dalam membangun Eco Learning Camp untuk pendidikan lingkungan hidup anak-anak bersama Yayasan 

Sahabat Lingkungan Hidup 
31. Pelaksanaan CSR dengan pembuatan kumbung jamur di beberapa daerah pemukiman dan sekolah-sekolah di 

Surabaya 
 
Perseroan terus berkomitmen untuk selalu memegang prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Hal ini 
diwujudkan dalam bentuk serangkaian program internal perusahaan maupun yang melibatkan masyarakat.  
 
Bukti komitmen atas kegiatan usaha yang ramah lingkungan adalah penghargaan dari berbagai pihak. Berikut adalah bukti 
pengakuan dari berbagai pihak tersebut : 
 

- Perseroan telah mendapatkan pengakuan standarisasi dalam manajemen lingkungan adalah tercapainya ISO 
14001 : 2004 di bidang 2014 

- Perseroan memperoleh Indonesia Green Company Award pada Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Yayasan 
Kehati dan Majalah SWA.  

- Sedangkan dari Pemerintah daerah bentuk pengakuan dari keberhasilan program ”Go Green” dari Perseroan 
adalah piagam penghargaan dari Pemerintah Kota Surabaya berupa Proper Grade Biru. 
 

Untuk mencapai tujuan kegiatan usaha yang ramah lingkungan, Perseroan telah melalui beberapa tahapan dan sejarah, 
tabel berikut menggambarkan  :  
 

- Sejarah yang harus dilalui Perseroan untuk mencapai kegiatan usaha yang ramah lingkungan / ”Go Green”   
- Pilar dari komitmen kegiatan usaha Perseroan yang ramah lingkungan , dimana salah satu pilarnya adalah 

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.   
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Didalam menerapkan kegiatan usaha  yang ramah lingkungan / ”Go Green” Perseroan melakukan berbagai macam 
kebijakan yang dilakukan untuk mendorong terciptanya hal tersebut. Berikut adalah berbagai macam kebijakan yang di 
terapkan oleh Perseroan dalam rangka untuk  mencapai hal tersebut : 
 

  

 

 

 
Sebagai bagian dari kebijakan ramah lingkungan atau ”Go Green”, Perseroan berkomitmen penuh untuk menjalankan 
fungsi dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, masyarakat, karyawan dan juga komunitas / Corporate Social 
Responsibility. Berikut adalah beberapa kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh Kelompok Usaha 
Perseroan: 
 

 

 
 
Perseroan menyadari bahwa aktivitas usaha maupun operasional tidak hanya ditujukan demi menciptakan nilai bagi 
pemegang saham, namun juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam nilai inti Perseroan dan sebagai 
suatu refleksi tanggung jawab warga negara yang baik, Perseroan selalu berupaya untuk ikut berperan aktif dalam 
membangun hubungan baik dengan masyarakat di sekitar Perseroan. 
 
Perseroan juga membuka diri bagi kunjungan masyarat luas dengan menerima kunjungan perusahaan / company visit. 
Perseroan mencatat sejak tahun 2010 sudah lebih dari 277.000 orang mengunjungi Perseroan. 
 
Di tahun-tahun mendatang Perseroan akan meningkatkan partisipasi yang terstruktur dan lebih luas melalui Program CSR. 
Perseroan berketetapan bahwa program CSR tidak boleh berhenti dan wajib ditingkatkan di masa mendatang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat yang ada dalam rangka membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat.  
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Didalam menerapkan kegiatan usaha  yang ramah lingkungan / ”Go Green” Perseroan melakukan berbagai macam 
kebijakan yang dilakukan untuk mendorong terciptanya hal tersebut. Berikut adalah berbagai macam kebijakan yang di 
terapkan oleh Perseroan dalam rangka untuk  mencapai hal tersebut : 
 

  

 

 

 
Sebagai bagian dari kebijakan ramah lingkungan atau ”Go Green”, Perseroan berkomitmen penuh untuk menjalankan 
fungsi dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, masyarakat, karyawan dan juga komunitas / Corporate Social 
Responsibility. Berikut adalah beberapa kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh Kelompok Usaha 
Perseroan: 
 

 

 
 
Perseroan menyadari bahwa aktivitas usaha maupun operasional tidak hanya ditujukan demi menciptakan nilai bagi 
pemegang saham, namun juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam nilai inti Perseroan dan sebagai 
suatu refleksi tanggung jawab warga negara yang baik, Perseroan selalu berupaya untuk ikut berperan aktif dalam 
membangun hubungan baik dengan masyarakat di sekitar Perseroan. 
 
Perseroan juga membuka diri bagi kunjungan masyarat luas dengan menerima kunjungan perusahaan / company visit. 
Perseroan mencatat sejak tahun 2010 sudah lebih dari 277.000 orang mengunjungi Perseroan. 
 
Di tahun-tahun mendatang Perseroan akan meningkatkan partisipasi yang terstruktur dan lebih luas melalui Program CSR. 
Perseroan berketetapan bahwa program CSR tidak boleh berhenti dan wajib ditingkatkan di masa mendatang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat yang ada dalam rangka membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat.  

  
6. Sumber Daya Manusia 
 
Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan 
setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk selalu 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pengembangan, 
pemeliharaan dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional maupun manajerial. 
 
Dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan produktivitas karyawan, selain membuat sistem pelatihan tersendiri, Perseroan 
juga mengikutsertakan karyawannya dalam seminar, lokakarya atau kursus-kursus tertentu sesuai bidang tugasnya masing-
masing baik di dalam maupun luar negeri. 
 
Karyawan merupakan aset berharga bagi Perseroan, sehingga Perseroan memandang bahwa Perseroan harus dapat 
menyiapkan fasilitas yang baik agar kebutuhan karyawan dapat terpenuhi, sehingga dapat bekerja dengan potensi terbaik. 
 
Sebagian besar karyawan Perseroan tidak memiliki keahlian khusus di bidang tertentu.  
 
Namun, untuk bidang-bidang tertentu dimana terdapat karyawan dengan keahlian khusus, Perseroan memiliki beberapa 
karyawan dengan keahlian khusus tersebut sehingga apabila salah satu karyawan tidak ada, maka kelangsungan 
operasional/usaha Perseroan tidak akan terganggu secara material. 
 
Pengembangan Kompetensi, Karir, dan Kesejahteraan Sosial Karyawan 
 
Sistem Penghargaan 
Sebagai bentuk penghargaan, Perseroan memberikan bonus kepada karyawan sesuai dengan kinerjanya serta 
memberikan komisi kepada tenaga penjualan yang mencapai target dengan persentase tertentu. Hal ini bertujuan untuk 
mendorong karyawan mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai dalam selama satu periode 
pencapaian. Selain itu, Perseroan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi berupa promosi jabatan. 
 
Sistem Kenaikan Gaji 
Gaji yang diberikan Perseroan kepada karyawannya telah memenuhi standar gaji dan upah mínimum regional sesuai 
dengan peraturan pemerintah. Perseroan juga melakukan peninjauan gaji minimal 1 kali dalam setahun berdasarkan 
keputusan Direksi, yang mempertimbangkan antara lain kinerja karyawan dan laju inflasi, tap menyesuaikan dengan 
peraturan yang berlaku seperti kenaikan upah mínimum regional. Kompensasi yang diterapkan di Perseroan berusaha 
selalu mengacu kepada prinsip dasar kompensasi yaitu komparatif secara internal dan kompetitif secara eksternal di industri 
yang sama. 
 
Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas 
Perseroan menyediakan beberapa macam tunjangan dan fasilitas bagi karyawan. Tunjangan dan fasilitas tersebut 
diperuntukkan bagi seluruh karyawan Perseroan dengan beberapa pengecualian seperti fasilitas mutasi yang hanya 
diberikan kepada karyawan-karyawan tertentu. Tunjangan dan fasilitas tersebut adalah sebagai berikut: 
 
- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan 
- kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian; 
- Tunjangan Hari Raya; 
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan; 
- Penggantian biaya bensin dan pulsa telepon untuk karyawan operasional; 
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas; 
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan; 
- Santunan kedukaan; 
- Tunjangan jabatan; 
- Insentif; 
- Koperasi Karyawan; 
- dan lain-lain. 
 
Program Pelatihan 
Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengedakan program-program pelatihan dan 
pengembangan SDM didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang 
kompetitif.  
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Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun wawasannya, Perseroan 
melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan. 
 
Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
• Pelatihan yang diadakan dalam lingkungan Perseroan (in-house training) 
• Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan Perseroan 
 
Perseroan saat ini memiliki Perjanjian Kerja Bersama tertanggal 1 Februari 2016, berlaku sampai dengan 1 Februari 2018 
yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Nomor : 560/1000/436.6.12/PKB-02/2016   
 
Perjanjian Kerja Bersama serta dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak 
dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara 
Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan 
bersama. 
 
Komposisi karyawan 
 
Tabel berikut ini menunjukan perkembangan komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen, pendidikan dan 
usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, 31 Desember 2014, 
31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 :  
 
Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan mempekerjakan karyawan sebanyak 1.573 orang. Berikut rincian mengenai 
perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu lima tahun terakhir:  
 
Tabel komposisi karyawan menurut jenjang jabatan 
 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Deputi Direktur, Kepala Divisi & 
Pemimpin  Cabang 8 8 8 8 8 8 
Kepala Bagian 55 56 45 45 62 60 
Kepala Seksi 159 164 153 132 155 168 
Staff 939 963 936 967 814 709 
Pekerja 412 441 450 477 441 474 
Jumlah 1.573 1.632 1.592 1.629 1.480 1.419 
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan 
 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Pasca Sarjana 3 2 2 2 2 2 
Sarjana 266 412 392 396 370 227 
Akademi 97 74 76 81 83 81 
SMU / SMK 1.142 1.118 1.095 1.118 957 1.032 
SD & SMP 65 26 27 28 68 74 
Jumlah 1.573 1.632 1.592 1.625 1.480 1.419 
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut jenjang usia 
 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Di atas 50 tahun 77 77 69 64 53 50 
42 - 49 tahun 186 173 171 162 151 122 
34 - 41 tahun 317 309 284 271 259 251 
26 - 33 tahun 594 610 583 585 162 501 
18 - 25 tahun 399 463 485 543 855 495 
Jumlah 1.573 1.632 1.592 1.625 1.480 1.419 
Sumber : Perseroan 
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Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun wawasannya, Perseroan 
melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan. 
 
Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
• Pelatihan yang diadakan dalam lingkungan Perseroan (in-house training) 
• Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan Perseroan 
 
Perseroan saat ini memiliki Perjanjian Kerja Bersama tertanggal 1 Februari 2016, berlaku sampai dengan 1 Februari 2018 
yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Nomor : 560/1000/436.6.12/PKB-02/2016   
 
Perjanjian Kerja Bersama serta dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak 
dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara 
Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan 
bersama. 
 
Komposisi karyawan 
 
Tabel berikut ini menunjukan perkembangan komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen, pendidikan dan 
usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, 31 Desember 2014, 
31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 :  
 
Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan mempekerjakan karyawan sebanyak 1.573 orang. Berikut rincian mengenai 
perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu lima tahun terakhir:  
 
Tabel komposisi karyawan menurut jenjang jabatan 
 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Deputi Direktur, Kepala Divisi & 
Pemimpin  Cabang 8 8 8 8 8 8 
Kepala Bagian 55 56 45 45 62 60 
Kepala Seksi 159 164 153 132 155 168 
Staff 939 963 936 967 814 709 
Pekerja 412 441 450 477 441 474 
Jumlah 1.573 1.632 1.592 1.629 1.480 1.419 
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan 
 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Pasca Sarjana 3 2 2 2 2 2 
Sarjana 266 412 392 396 370 227 
Akademi 97 74 76 81 83 81 
SMU / SMK 1.142 1.118 1.095 1.118 957 1.032 
SD & SMP 65 26 27 28 68 74 
Jumlah 1.573 1.632 1.592 1.625 1.480 1.419 
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut jenjang usia 
 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Di atas 50 tahun 77 77 69 64 53 50 
42 - 49 tahun 186 173 171 162 151 122 
34 - 41 tahun 317 309 284 271 259 251 
26 - 33 tahun 594 610 583 585 162 501 
18 - 25 tahun 399 463 485 543 855 495 
Jumlah 1.573 1.632 1.592 1.625 1.480 1.419 
Sumber : Perseroan 
 
 

  
Tabel komposisi karyawan menurut status 
 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kontrak 814 859 795 853 702 709 
Tetap 759 773 797 772 778 710 
Jumlah 1.573 1.632 1.592 1.625 1.480 1.419 
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut Aktivitas Utama 
 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Operator 324 298 301 333 285 305 
Welder 3 3 3 - - - 
Mechanic 27 27 23 25 21 21 
Maintenance & Utility 18 18 17 15 18 18 
Lab Kimia Fisika 21 21 21 22 21 18 
Lab Microbiology 10 10 10 8 9 11 
Rumah Tangga 10 10 10 12 14 14 
Driver 6 6 6 6 7 7 
Security 8 8 9 11 11 11 
Administration 23 26 25 23 20 24 
HR 14 9 9 8 9 9 
Legal 1 1 1 1 1 1 
Finance 3 3 5 6 4 4 
Accounting 12 11 9 9 9 10 
Logistik 70 70 70 82 91 103 
Sales 1.023 1.111 1.073 1.064 960 863 
Jumlah 1.573 1.632 1.592 1.625 1.480 1.419 
Sumber : Perseroan 
 
Tabel komposisi karyawan menurut Lokasi 
 
 30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Jabodetabek 414 422 421 443 405 363 
Jawa Barat 165 169 169 175 154 145 
Jawa Tengah 154 173 148 153 137 119 
Jawa Timur 785 811 796 817 753 761 
Outher Island 55 57 58 37 31 31 
Jumlah 1.573 1.632 1.592 1.625 1.480 1.419 
Sumber : Perseroan 
 
Tenaga kerja asing 
 
Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki seorang orang tenaga kerja asing, sebagaimana diuraikan 
pada tabel berikut:  
 

NAMA WARGA NEGARA IMTA KITAS 
NOMOR MASA BERLAKU NOMOR MASA BERLAKU 

Hans Jensen Denmark Kep.27742/MEN/P/IMTA/2017 19 Mei 2018 2C21CD0677-R 19 Mei 2018 
Sumber : Perseroan 
 
Sebagian besar karyawan Perseroan tidak memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Namun, untuk bidang-bidang 
tertentu dimana terdapat karyawan dengan keahlian khusus. Karyawan yang memiliki keahlian khusus adalah Mr. Hans 
Jensen , yang merupakan direktur yang membawahi fungsi Produksi. Beliau berumur 53 tahun dan memiliki keahlian di 
industri makanan sejak 1987.   
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7. PERIZINAN DAN PERSETUJUAN SEHUBUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 
 
Perijinan penting yang diperlukan Perseroan menjalankan kegiatan usahanya adalah: 
 
No. Jenis Ijin Keterangan 
1. Ijin Usaha Industri Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 99/T/Industri/2001 

tanggal 7 MAret 2001 tentang Ijin Usaha Industri. Ijin ini berlaku selama 
Perseroan masih melakukan kegiatan usaha. 

 2. NPWP No. 01.722.741.4-631.000 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. NPWP 
berlaku seterusnya.  

3. Surat Ijin Usaha Perdagangan 
(SIUP) Besar 

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503/11688.A/436.7.17/2017 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 26 Oktober 2017. 

4. Angka Pengenal Importir  Angka Pengenal Importor-Produsen (API-P) No. 133700820-P tanggal 13 Juni 
2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa 
TImur, yang berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahannya 
dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali. 

 
Analisis Mengenai Dampak atas Lingkungan Hidup  
 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
juncto Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Perseroan diwajibkan untuk memiliki Izin 
Lingkungan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan/atau Surat Pernyataan 
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan 
sebagaimana disyaratkan oleh instansi yang berwenang.  
 
Perseroan telah memperoleh Ijin Lingkungan sebagai berikut: 
 
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Kota Surabaya No.660.1/18/436.7.12/2017 tentang izin lingkungan Kegiatan 
Industri es krim oleh  PT Campina Ice Cream Industry di Jalan Rungkut Industri II No.15-17, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, 
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya tertanggal 23 Januari 2017. 
 
Perseroan juga melakukan penyampaian laporan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala. 

✓ Perseroan telah melakukan laporan Laporan Monitoring Semester I berdasarkan Bukti tanda terima yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup  tanggal 7 Juli 2015 

✓ Perseroan telah melakukan Laporan Monitoring Semester II berdasarkan Bukti tanda terima yang dikeluarkan oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup  tanggal 15 Januari 2016 

✓ Perseroan telah melakukan laporan Laporan Monitoring Semester I berdasarkan Bukti tanda terima yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup  tanggal 14 Juli 2016. 

✓ Perseroan telah melakukan Laporan Monitoring Semester II berdasarkan Bukti tanda terima yang dikeluarkan oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup  tanggal 23 Januari 2017 

✓ Perseroan telah melakukan laporan Laporan Monitoring Semester I berdasarkan Bukti tanda terima yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup  tanggal 19 Juli 2017. 

 
8. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP YANG BERNILAI MATERIAL 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa: 
 
Hak atas Tanah  
Hak Guna Bangunan atas Nama Perseroan 

Nomor HGB/ 
Desa 

Tanggal 
Dikeluarkan 

Sertifikat 
Luas 
(M2 ) Lokasi Tanggal 

Berakhir Hak 
Gambar Situasi/ 

Surat Ukur Penggunaan 
Oleh Perseroan Nomor Tanggal 

9 26 -11-1987 3.576 
Rungkut Industri II No. 

15 Kel. Tenggilis 
Surabaya 

23-8-2031 6362/1987 29-10-1987 

Pabrik dan Kantor 
Pusat 

Catatan: HGB 
diberikan di atas 
Hak Pengelolaan 
No; 1/ Tenggilis 
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7. PERIZINAN DAN PERSETUJUAN SEHUBUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 
 
Perijinan penting yang diperlukan Perseroan menjalankan kegiatan usahanya adalah: 
 
No. Jenis Ijin Keterangan 
1. Ijin Usaha Industri Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 99/T/Industri/2001 

tanggal 7 MAret 2001 tentang Ijin Usaha Industri. Ijin ini berlaku selama 
Perseroan masih melakukan kegiatan usaha. 

 2. NPWP No. 01.722.741.4-631.000 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. NPWP 
berlaku seterusnya.  

3. Surat Ijin Usaha Perdagangan 
(SIUP) Besar 

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503/11688.A/436.7.17/2017 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 26 Oktober 2017. 

4. Angka Pengenal Importir  Angka Pengenal Importor-Produsen (API-P) No. 133700820-P tanggal 13 Juni 
2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa 
TImur, yang berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahannya 
dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali. 

 
Analisis Mengenai Dampak atas Lingkungan Hidup  
 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
juncto Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Perseroan diwajibkan untuk memiliki Izin 
Lingkungan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan/atau Surat Pernyataan 
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan 
sebagaimana disyaratkan oleh instansi yang berwenang.  
 
Perseroan telah memperoleh Ijin Lingkungan sebagai berikut: 
 
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Kota Surabaya No.660.1/18/436.7.12/2017 tentang izin lingkungan Kegiatan 
Industri es krim oleh  PT Campina Ice Cream Industry di Jalan Rungkut Industri II No.15-17, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, 
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya tertanggal 23 Januari 2017. 
 
Perseroan juga melakukan penyampaian laporan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala. 

✓ Perseroan telah melakukan laporan Laporan Monitoring Semester I berdasarkan Bukti tanda terima yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup  tanggal 7 Juli 2015 

✓ Perseroan telah melakukan Laporan Monitoring Semester II berdasarkan Bukti tanda terima yang dikeluarkan oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup  tanggal 15 Januari 2016 

✓ Perseroan telah melakukan laporan Laporan Monitoring Semester I berdasarkan Bukti tanda terima yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup  tanggal 14 Juli 2016. 

✓ Perseroan telah melakukan Laporan Monitoring Semester II berdasarkan Bukti tanda terima yang dikeluarkan oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup  tanggal 23 Januari 2017 

✓ Perseroan telah melakukan laporan Laporan Monitoring Semester I berdasarkan Bukti tanda terima yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup  tanggal 19 Juli 2017. 

 
8. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP YANG BERNILAI MATERIAL 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa: 
 
Hak atas Tanah  
Hak Guna Bangunan atas Nama Perseroan 

Nomor HGB/ 
Desa 

Tanggal 
Dikeluarkan 

Sertifikat 
Luas 
(M2 ) Lokasi Tanggal 

Berakhir Hak 
Gambar Situasi/ 

Surat Ukur Penggunaan 
Oleh Perseroan Nomor Tanggal 

9 26 -11-1987 3.576 
Rungkut Industri II No. 

15 Kel. Tenggilis 
Surabaya 

23-8-2031 6362/1987 29-10-1987 

Pabrik dan Kantor 
Pusat 

Catatan: HGB 
diberikan di atas 
Hak Pengelolaan 
No; 1/ Tenggilis 

  

Nomor HGB/ 
Desa 

Tanggal 
Dikeluarkan 

Sertifikat 
Luas 
(M2 ) Lokasi Tanggal 

Berakhir Hak 
Gambar Situasi/ 

Surat Ukur Penggunaan 
Oleh Perseroan Nomor Tanggal 

12 1-10-1988 5.450 
Rungkut Industri II No. 

17 Kel. Tenggilis 
Surabaya 

26-9-2023 2913/1988 27-6-1988 

Pabrik 
Catatan: HGB 

diberikan di atas 
tanah Hak 

Pengelolaan 
No.1/Tenggilis 

 

6 15-3-1990 4.900 Berbek Industri I No.4 
Waru Sidoardjo 16-11-2027 906/1990 15-2-1990 Kantor 

Perwakilan 

131 20-7-1994 980 
Kawasan Industri 

Terboyo Semarang 
(KITS) Blok G Kav. 

No. 45 
8-9-2023 6420/1994 1-8-1994 

Tidak 
dipergunakan 

(kosong) 

4544 16-7-1998 915 Duri Kosambi RT 
003.02 28-11-2030 146/4274/1987 13-10-1987 Kantor 

Perwakilan 

4545 13-5-1991 376 Duri Kosambi 12 
Jakarta Barat 28-11-2030 1769/1990 25-5-1990 Kantor 

Perwakilan 

4546 9-4-1998 280 Duri Kosambi RT 
003/Rw02 28-11-2030 147/4275/1987 13-10-1987 Kantor 

Perwakilan 

4547 15-4-1992 151 Duri Kosambi RT 
003/RW 02, No. 12 28-11-2030 5798/1991 11-10-1991 Kantor 

Perwakilan 

4548 15-4-1992 153 Duri Kosambi 28-11-2030 Tidak 
tercantum 11-10-1991 

Kantor 
Perwakilan 
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 27-2-2001 1.950 Jl. Holis No.306 
Bandung 15-2-2031 7630/1990 22-2-2001 Kantor 

Perwakilan 

00450 1-4-2015 375 Jl. Nikmat Lambheue 
Aceh Besar 31-3-2035 00145/2015 30-3-2015 Kantor 

Perwakilan 
 
9. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
 
Sertifikat Merek terdaftar atas nama Perseroan 
 

No. Merek Kelas Nomor 
Pendaftaran 

Tanggal 
Pendaftaran/ 
Penerimaan 
Permohonan 

Tanggal Akhir Masa 
Berlaku Uraian Barang/Jasa 

1. CAMPINA* 29 IDM000005761 15 Desember 
2003 15 Desember 2013 

Abon sapi, kacang garing, selai-
selai, maninsan buah, minyak 

goreng, buah-buahan dan 
sayuran dalam kaleng 

2. CAMPINA** 30 IDM000005764 20 November 
2003 20 November 2013 

Es Konsumsi: es krim, es tart, 
es cake, es puter, es santan, es 

Joli, es lilin, es pasah, es 
mambo, es goreng, es bon-bon, 

kue basah, kue kering, roti, 
biskuit, kembang gula, kue 

terbuat dari jagung, madu sirup, 
tapai, tapai ketan hitam, ragi 

untuk membuat roti, atau kue, 
soda kue, garam, lada, gula, 

mostard, bumbu-bumbu untuk 
memasak, rempah-rempah, 

saos-saos, saous tomat, saos 
lombok, saos sambal, kopi, teh, 
kakao, kecap, kerupuk, emping, 

mie, bihun, shoun, es drop. 

3. Campina Ice 
Cream*** 30 IDM000011264 3 Oktober 2004 3 Oktober 2014 Es Krim 

4. ICE 
POKER**** 30 IDM000070517 27 Agustus 2004 27 Agustus 2014 Es Krim dan Es konsumsi 

5. 
 BILLY BLU 30 IDM000471332 13 April 2012 13 April 2022 Es Krim, Es puter, es konsumsi 
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No. Merek Kelas Nomor 
Pendaftaran 

Tanggal 
Pendaftaran/ 
Penerimaan 
Permohonan 

Tanggal Akhir Masa 
Berlaku Uraian Barang/Jasa 

6. CAMPINA ES 
KRIM 30 IDM000474262 6 November 2012 6 November 2022 Es Krim 

7. CAMPINA ES 
KRIM 30 IDM000474184 6 November 2012 6 November 2022 Es Krim 

8. CAMPINA 
PARLOUR 30 IDM000482542 3 Januari 2013 3 Januari 2023 Es Krim, Es Konsumsi 

9. CHARLIE 30 IDM000471333 13 April 2012 13 April 2022 Es Krim, Es puter, Es konsumsi 

10. GOLD 
RIBBON 30 IDM000517664 24 September 

2013 24 September 2023 Es Krim, Cokelat dan biskuit 

11. BIGGIE BOB 
***** 30 IDM000090454 14 Januari 2005 14 Januari 2015 

Es krim, es tarat, es cake, es 
Jolly, es lilin, es pasah, es 

campur, es teller, es kopyor, es 
buah, es mambo, es krim 
goreng dan es konsumsi 

lainnya; gula, tepung gula, 
tepung tapioka, tepung hunkwe, 

sagu mutiara, cereal, roti, 
biskuit, kue-kue kering, kue-kue 
basah, madu sirup, ragi untuk 
membuat kue, atau roti, saos 

tomat dan saos sambal 
12 Luvee Lite 30 IDM000355583 17 Februari 2011 17 Februari 2021 Es Krim dan Es konsumsi 

13 Happy 
Cow****** 30    Es Krim, Es Krim dengan 

berbagai rasa, es konsumsi 

14 Concerto 30 IDM000397056 29September201
3 29 September 2023 

Es Krim, Es tart, es cake, es 
Jolly, Es lilin, es pasah, es 

campur, es teler, es kopyor, es 
buah, es mambo, es krim 
goreng dan es konsumsi 

lainnya, gula, tepung gula, 
tepung tapioka, tepung 

hunkuwe sagu mutiara, cereal, 
roti, biskuit, kue-kue kering, 
kue-kue basah, madu sirup, 

ragi untuk membuat kue atau 
roti, garam, mostard, bubuk 

merica, saos tomat, saos 
lombok, rempah-rempah 

15 Hula-hula 30 IDM00345882 14 November 
2011 14 November 2021 Es Krim 

16 TROPICANA 30 IDM00345881 14 November 
2011 14 November 2021 Es krim 

17 PITCH******* 30  IDM0001243000 21 Februari 2007 21 Februari 2017 Es Krim 

18 
BAZOOKA 
GRAND 
ORANGE 

30 IDM000192185 13 Juni 2008 13 Juni 2018 Es Krim dengan rasa jeruk yang 
hebat (grand orange) 

19 
BAZOOKA 
TORNO 
CRUNCH 

30 IDM000192191 13 Juni 2008 13 Juni 2018 Es Krim, Es Puter, Es lolipop 

 
Catatan: 

* Atas merek CAMPINA telah diajukan permohonan Perpanjangan Jangka Waktu  Perlindungan Merek dan telah 
diterima berdasarkan Surat No. R000476/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia  Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek; mengenai 
permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Campina dengan No. Pendaftaran IDM000005761 
untuk kelas barang 29 telah dicatat pada Daftar Umum Merek. 
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No. Merek Kelas Nomor 
Pendaftaran 

Tanggal 
Pendaftaran/ 
Penerimaan 
Permohonan 

Tanggal Akhir Masa 
Berlaku Uraian Barang/Jasa 

6. CAMPINA ES 
KRIM 30 IDM000474262 6 November 2012 6 November 2022 Es Krim 

7. CAMPINA ES 
KRIM 30 IDM000474184 6 November 2012 6 November 2022 Es Krim 

8. CAMPINA 
PARLOUR 30 IDM000482542 3 Januari 2013 3 Januari 2023 Es Krim, Es Konsumsi 

9. CHARLIE 30 IDM000471333 13 April 2012 13 April 2022 Es Krim, Es puter, Es konsumsi 

10. GOLD 
RIBBON 30 IDM000517664 24 September 

2013 24 September 2023 Es Krim, Cokelat dan biskuit 

11. BIGGIE BOB 
***** 30 IDM000090454 14 Januari 2005 14 Januari 2015 

Es krim, es tarat, es cake, es 
Jolly, es lilin, es pasah, es 

campur, es teller, es kopyor, es 
buah, es mambo, es krim 
goreng dan es konsumsi 

lainnya; gula, tepung gula, 
tepung tapioka, tepung hunkwe, 

sagu mutiara, cereal, roti, 
biskuit, kue-kue kering, kue-kue 
basah, madu sirup, ragi untuk 
membuat kue, atau roti, saos 

tomat dan saos sambal 
12 Luvee Lite 30 IDM000355583 17 Februari 2011 17 Februari 2021 Es Krim dan Es konsumsi 

13 Happy 
Cow****** 30    Es Krim, Es Krim dengan 

berbagai rasa, es konsumsi 

14 Concerto 30 IDM000397056 29September201
3 29 September 2023 

Es Krim, Es tart, es cake, es 
Jolly, Es lilin, es pasah, es 

campur, es teler, es kopyor, es 
buah, es mambo, es krim 
goreng dan es konsumsi 

lainnya, gula, tepung gula, 
tepung tapioka, tepung 

hunkuwe sagu mutiara, cereal, 
roti, biskuit, kue-kue kering, 
kue-kue basah, madu sirup, 

ragi untuk membuat kue atau 
roti, garam, mostard, bubuk 

merica, saos tomat, saos 
lombok, rempah-rempah 

15 Hula-hula 30 IDM00345882 14 November 
2011 14 November 2021 Es Krim 

16 TROPICANA 30 IDM00345881 14 November 
2011 14 November 2021 Es krim 

17 PITCH******* 30  IDM0001243000 21 Februari 2007 21 Februari 2017 Es Krim 

18 
BAZOOKA 
GRAND 
ORANGE 

30 IDM000192185 13 Juni 2008 13 Juni 2018 Es Krim dengan rasa jeruk yang 
hebat (grand orange) 

19 
BAZOOKA 
TORNO 
CRUNCH 

30 IDM000192191 13 Juni 2008 13 Juni 2018 Es Krim, Es Puter, Es lolipop 

 
Catatan: 

* Atas merek CAMPINA telah diajukan permohonan Perpanjangan Jangka Waktu  Perlindungan Merek dan telah 
diterima berdasarkan Surat No. R000476/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia  Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek; mengenai 
permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Campina dengan No. Pendaftaran IDM000005761 
untuk kelas barang 29 telah dicatat pada Daftar Umum Merek. 

  
** Atas merek Campina kelas 30, telah diajukan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek dan 

telah diterima berdasarkan Surat No. R000484/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dari Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia  Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek; mengenai 
permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Campina dengan No. Pendaftaran IDM000005764 
untuk kelas barang 30 telah dicatat pada Daftar Umum Merek. 

*** Atas merek Campina Ice Cream kelas 30 telah diajukan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan 
Merek dan telah diterima berdasarkan Surat No. R009002/2014 tanggal  16 Maret 2016 dari Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek; 
mengenai permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek  CAMPINA dengan No. Pendaftaran 
IDM000011264 untuk kelas barang 30 telah dicatat pada Daftar Umum Merek. 

**** Atas merek Campina Ice Poker kelas 30 telah diajukan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan 
Merek dan telah diterima berdasarkan Surat No. R009003/2014 tanggal  16 Maret 2016 dari Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek; 
mengenai permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek ICE POKER dengan No. Pendaftaran 
IDM0000070517 untuk kelas barang 30 telah dicatat pada Daftar Umum Merek. 

*****Atas merek Biggie Bob telah diajukan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek dan telah 
diterima berdasarkan Surat  dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direkorat 
Jendral Kekayaan Intelektual No. R001/2014 tanggal 16 Maret 2016. 

******Atas merek Happy Cow telah diajukan Permohonan Pedaftaran Merek kepada  Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Direkorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 11 Maret 2015. 

*******Atas merek Pitch telah diajukan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek dan telah diterima 
berdasarkan Surat  dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direkorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual No. R1860/2017 tanggal 20 Februari 2017. 

 
10. ASURANSI 

 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya dengan jumlah yang 
memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk 
menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.  
 
Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dimana Perseroan menjadi Pihak Tertanggung: 
 
Asuransi Motor Vehicle Insurance – Corporate / Group 
 
Perusahaan Asuransi : PT Avrist General Insurance 
Nomor Polis : 0101-0211-17-000028 
Nama Tertanggung : PT Campina Ice Cream Industry 
Alamat Tertanggung : c/o PT Ultrajaya Milk Industry Jalan Raya Cimarame, Padalarang, Bandung Barat 

Periode Pertanggungan : 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2017 
Total Harga Pertanggungan : Rp22.495.800.000,00  
Objek Pertanggungan : Sebanyak 192 kendaraan yang terdiri dari kendaraan bermotor roda 2, kendaraan 

non truk (termasuk kendaraan niaga) serta pick up/truk  
 
Asuransi Money Insurance Policy 
 
Perusahaan Asuransi : PT Asuransi Central Asia 
Nomor Polis : 29-01-17-050022 
Nama Tertanggung : PT Campina Ice Cream Industry 
Alamat Tertanggung : c/o PT Ultrajaya Milk Industry Jalan Raya Cimarame, Padalarang, Bandung Barat 
Periode Pertanggungan : 1 April 2017 s.d. 1 April 2018 
Objek Pertanggungan : Cash in safe dan cash in transit. 

 
Limit Pertanggungan : - Cash in Safe Rp4.565.000.000,00 

- Cash in Transit  
Menggunakan Mobil Rp100.000.000,- 
Menggunakan Motor Rp50.000.000,- 
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Asuransi Product Liability Insurance 
 
Perusahaan Asuransi : PT Chubb General Insurance Indonesia 
Nomor Polis : 7050103044 
Nama Tertanggung : PT Campina Ice Cream Industry termasuk hak-hak yang berkaitan dengan hak PT 

Walt Disney Indonesia sebagai pemberi lisensi 
 

Alamat Tertanggung : c/o PT Ultrajaya Milk Industry Jalan Raya Cimarame, Padalarang, Bandung Barat 
Objek Pertanggungan : Ice Cream untuk merek Marvel dan Disney (Iron Man, Captain America, 

Spiderman) 
Periode Pertanggungan : 29 Juni 2017 s.d. 29 Juni 2018 
Limit : Rp6.700.000.000,- 
 
Asuransi Industrial All Risk, Business Interuption Insurance Policy 
 
Perusahaan Asuransi : PT Chubb General Indurance (sebagai leader) 

Dengan anggota co insurance: 
- PT Asuransi FPG Indonesia 
- PT Avrist General Insurance 
- PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 
- PT China Taiping Insurance Indonesia 
- PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 
- PT Asuransi MSIG Indonesia 
- PT Asuransi Astra Buana 
- PTAsuransi Central Asia 
- PT Meritz Korindo Insurance 

Nomor Polis : 56.01.17.000033 
58.01.17.000010 

Nama Tertanggung : PT Campina Ice Cream Industry 
Alamat Tertanggung : c/o PT Ultrajaya Milk Industry Jalan Raya Cimarame, Padalarang, Bandung Barat 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2017 
Total Harga Pertanggungan : Industrial All Risk Rp671.705.698.000,- 

Business Interuption Rp200.000.000.000,- 
Objek Pertanggungan : 

 
- Pabrik Ice Cream, Jl. Industri II No. 15-17, Surabaya 
- Kantor Perwakilan Surabaya, Jl. Rungkut Industri III No. 8 Surabaya 
- Kantor Perwakilan Surabaya, Jl. Rungkut Industri III Blok A  Surabaya 
- Kantor Perwakilan Jakarta Barat, Jl. Raya Duri Kosambi No. 12 Jakarta 

Barat 
- Kantor Perwakilan Jakarta Timur, Jl. Raya Bekasi Km. 26 Ujung 

Menteng Cakung Jakarta Timur 
- Kantor Perwakilan Bekasi Jl. Kebon Kelapa No. 68 Tambun 
- Kantor Perwakilan Tangerang Komp. Pergudangan Nusa Indah Blok B 

No. 37 Jl. Husen Sastranegara Kel Juru Mudi Kec. Benda Tangerang 
- Kantor Perwakilan Bandung Jl. Holis No. 306 Bandung 
- Kantor Perwakilan Cirebon Jl. Samadikun No. 17 Cirebon 
- Kantor Perwakilan Subang Jl. Oto Iskandardinata No. 76 Subang 
- Kantor Perwakilan Bekasi Jl. Pintugerbang Tol Cibitung Bekasi 
- Kantor Perwakilan Bekasi Jl. Raya Narogong Km. 12 Pangkalan 5 No. 7 

Bekasi 
- Kantor Perwakilan Depong Jl. Raya Bojongsari No. 47 Sawangan 
- Kantor Perwakilan Serang Jl. Raya Serang Km. 9 Banten 
- Kantor Perwakilan Banyumas Jl. Raya Baturaden, Buaran 
- Kantor Perwakilan Karanganyar Solo Jl. T. Pelajar No. 7 Solo 
- Kantor Perwakilan Semarang Jl. Medoho I No. 19 Kel Gayamsari 

Semarang 
- Kantor Perwakilan Jogja Jl. Kalasan Sampakan Tegal Sari 
- Kantor Perwakilan Bojonegoro Jl. SD Desa Sukowati Bojonegoro 
- Kantor Perwakilan Jember Jl. Let Jen. Sutoyo No. 118 Jember 
- Kantor Perwakilan Nganjuk Jl. Barito No. 116 Nganjuk 
- Kantor Perwakilan Madura Jl. Raya Kangenan Pamekasan Madura 



67

  
Asuransi Product Liability Insurance 
 
Perusahaan Asuransi : PT Chubb General Insurance Indonesia 
Nomor Polis : 7050103044 
Nama Tertanggung : PT Campina Ice Cream Industry termasuk hak-hak yang berkaitan dengan hak PT 

Walt Disney Indonesia sebagai pemberi lisensi 
 

Alamat Tertanggung : c/o PT Ultrajaya Milk Industry Jalan Raya Cimarame, Padalarang, Bandung Barat 
Objek Pertanggungan : Ice Cream untuk merek Marvel dan Disney (Iron Man, Captain America, 

Spiderman) 
Periode Pertanggungan : 29 Juni 2017 s.d. 29 Juni 2018 
Limit : Rp6.700.000.000,- 
 
Asuransi Industrial All Risk, Business Interuption Insurance Policy 
 
Perusahaan Asuransi : PT Chubb General Indurance (sebagai leader) 

Dengan anggota co insurance: 
- PT Asuransi FPG Indonesia 
- PT Avrist General Insurance 
- PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 
- PT China Taiping Insurance Indonesia 
- PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 
- PT Asuransi MSIG Indonesia 
- PT Asuransi Astra Buana 
- PTAsuransi Central Asia 
- PT Meritz Korindo Insurance 

Nomor Polis : 56.01.17.000033 
58.01.17.000010 

Nama Tertanggung : PT Campina Ice Cream Industry 
Alamat Tertanggung : c/o PT Ultrajaya Milk Industry Jalan Raya Cimarame, Padalarang, Bandung Barat 
Periode Pertanggungan : 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2017 
Total Harga Pertanggungan : Industrial All Risk Rp671.705.698.000,- 

Business Interuption Rp200.000.000.000,- 
Objek Pertanggungan : 

 
- Pabrik Ice Cream, Jl. Industri II No. 15-17, Surabaya 
- Kantor Perwakilan Surabaya, Jl. Rungkut Industri III No. 8 Surabaya 
- Kantor Perwakilan Surabaya, Jl. Rungkut Industri III Blok A  Surabaya 
- Kantor Perwakilan Jakarta Barat, Jl. Raya Duri Kosambi No. 12 Jakarta 

Barat 
- Kantor Perwakilan Jakarta Timur, Jl. Raya Bekasi Km. 26 Ujung 

Menteng Cakung Jakarta Timur 
- Kantor Perwakilan Bekasi Jl. Kebon Kelapa No. 68 Tambun 
- Kantor Perwakilan Tangerang Komp. Pergudangan Nusa Indah Blok B 

No. 37 Jl. Husen Sastranegara Kel Juru Mudi Kec. Benda Tangerang 
- Kantor Perwakilan Bandung Jl. Holis No. 306 Bandung 
- Kantor Perwakilan Cirebon Jl. Samadikun No. 17 Cirebon 
- Kantor Perwakilan Subang Jl. Oto Iskandardinata No. 76 Subang 
- Kantor Perwakilan Bekasi Jl. Pintugerbang Tol Cibitung Bekasi 
- Kantor Perwakilan Bekasi Jl. Raya Narogong Km. 12 Pangkalan 5 No. 7 

Bekasi 
- Kantor Perwakilan Depong Jl. Raya Bojongsari No. 47 Sawangan 
- Kantor Perwakilan Serang Jl. Raya Serang Km. 9 Banten 
- Kantor Perwakilan Banyumas Jl. Raya Baturaden, Buaran 
- Kantor Perwakilan Karanganyar Solo Jl. T. Pelajar No. 7 Solo 
- Kantor Perwakilan Semarang Jl. Medoho I No. 19 Kel Gayamsari 

Semarang 
- Kantor Perwakilan Jogja Jl. Kalasan Sampakan Tegal Sari 
- Kantor Perwakilan Bojonegoro Jl. SD Desa Sukowati Bojonegoro 
- Kantor Perwakilan Jember Jl. Let Jen. Sutoyo No. 118 Jember 
- Kantor Perwakilan Nganjuk Jl. Barito No. 116 Nganjuk 
- Kantor Perwakilan Madura Jl. Raya Kangenan Pamekasan Madura 

  
- Kantor Perwakilan Probolinggo JaTim Jl. Raya Dringu Kabupaten 

Probolinggo 
- Kantor Perwakilan Surabaya Jl. Berbek Industri I No. 4 Surabaya 
- Kantor Perwakilan Malang Jl. Telaga Baru 1 No. 10  dan Ruko Jl. 

Sunandar Priyosudarmo 
- Kantor Perwakilan Bali Jl. Pulau Bangin No, 117 Denpasar, Jl. Raya 

Seririt No. 18 x Singaraja 
- Kantor Perwakilan Jambi Jl. KOPUD Sharing No 888 Jambi Selatan 
- Kantor Perwakilan Pontianak Jl. Imambonjol No. 15 Pontianak 
- Kantor Perwakilan Banjarmasin Jl. Gubernur Subarjo Km 10 Banjar 
- Kantor Perwakilan Balikpapan Jl. MT Haryono No. 121 Balikpapan 
- Kantor Perwakilan Tarakan Jl. Yos Sudarso No. 9 Tarakan Kaltim 
- Kantor Perwakilan Kampar Riau Jl. Raya Pasir Putih Km.15 Kab Kampar 

Riau 
- Kantor Perwakilan Lampung Jl. Tembesu No. 17 A Kawasan 

Pergudangan Empang Raya Bandar Lampung 
- Kantor  Perwakilan Ambon Maluku Jl. Anthony Rhebok Ambon 
- Kantor Perwakilan Nangroe Aceh Jl. Nikmat No. 19B Nangroe Aceh 
- Kantor Perwakilan Kota Mataram NTB Jl. Leo No 2 Banjar Ampenan 

Mataram 
- Kantor Perwakilan Kupang NTT Jl. Pendidikan III No. 4 Kupang 
- Kantor Perwakilan Makasar Jl. Ir. Soetani Komp. Pergudangan 

Parangko Indah 
- Kantor Perwakilan Kota Pare Pare Jl. Jend. M Yusuf Lorong Kuburan 

(depan SPUB Lemoe) 
- Kantor Perwakilan Kota Palu Sulawesi Jl. RE Martadinata No. 88  
- Kantor Perwakilan Kota Kendari Sulawesi Tenggara Jl. Sao Sao No. 293  
- Kantor Perwakilan Kota Manado Jl. A A Maramis Kairagi 2 Manado 
- Kantor Perwakilan Palembang Jl Pangeran Ayin No. 333 Palembang 
- Kantor Perwakilan Medan Jl. Jati No. 54 A Pulo Brayan Bengkel Medan  
- Kantor Perwakilan Kota Tasikmalaya Jl. Raya Margaluyu Kec. Cihideung 
- Kantor Perwakilan Sukabumi Jl. Pelabuhan 11 Km 7 Sukabumi 
- Kantor Perwakilan Kebumen Jl. Raya Kutoarjo No. 60 A  
- Kantor Perwakilan Kediri Jl. Kapten Tendean No. 213 Blabak 
- Kantor Perwakilan Kalianak Jawa Timur  Jl. Kalianak Barat No. 55 B 

Surabaya 
- Kantor Perwakilan Batam Komp Pergudangan Tanah Mas Blok M No. 

28 Sungai Panas Batam 
- Kantor Perwakilan Kota Padang Sumatera Barat Jl. Bay Pass Lubuk 

Begadung Km 5 Padang 
- Kantor Perwakilan Kota Gorontalo Desa Mongolate Kec. Telaga 

Kabupaten Gorontalo 
- Kantor Perwakilan Kota Tanjung Pinang Jl. Penjaitan Gg Balkis No. 30 

Tanjung Pinang Kep Riau 
- Kantor Perwakilan Kota Pangkalan Bun Jl. Jend. Sudirman No. 22 A 

Siderojo 
- Kantor Perwakilan Kota Tegal Jl. Singkil No. 3 Adiwerna Tegal 
- Kantor Perwakilan Kota Kalianak Jawa Timur Jl. Argopuro No. 03 

Lingkungan Sukowidi Dusun Klatak Kab. Banyuwangi 
- Kantor Perwakilan Kota Kalianak Jawa Timur Jl Raya Baypass No. 18 

Kota Mojokerto 
- Kantor Perwakilan Sorong Papua Barat Jl. Diponegoro No. 7 Sorong  
- Kantor Perwakilan Kota Kudus Jawa Tengah Jl. Kudus – Pati Km 8 
- Kantor Perwakilan Karawang Jl. Jati Sari Km 104 Kota Bekasi 
- Kantor Perwakilan Jawa Tengah Jl. KH Wahid Hasyim No. 79 Batang  
- Kantor Perwakilan Jawa Barat Jl. Raya Sukahati Kp Muara Beres  

Cibinong Bogor 
- Kantor Perwakilan Jakarta Utara Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta 

Utara.  
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Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko 
yang mungkin dihadapi oleh Perseroan atas kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan.  
 
Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau 
teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di 
atas. 
 
Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Apabila asuransi‐asuransi tersebut di atas habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau 
memperbaharui asuransi tersebut. 
 
Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut. 
 
11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI 
 
Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan Pihak Terafiliasi untuk mendukung kegiatan 
operasional Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar 
(arm’s length).  
 
Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, transaksi tersebut 
telah dilaksanakan dengan wajar menurut pertimbangan internal manajemen Perseroan, dimana transaksi tersebut 
dilaksanakan dengan perbandingan serta analisis manfaat dan biaya apabila transaksi dilaksanakan dengan pihak ketiga. 
 

Jenis Transaksi 30 Desember 2014 
(Rp juta) 

31 Desember 2015 
(Rp juta) 

31 Desember 2016 
(Rp juta) 

30 Juni 2017 
(Rp juta) 

Utang lainnya 2.150 1.039 1.501 2.657 
Beban Umum dan Administrasi 1.899 3.454 2.910 1.922 

 

Jenis Transaksi 

Persentase terhadap Total Aset/Pendapatan 

30 Desember 2014 31 Desember 2015  31 Desember 2016 30 Juni 2017 

(%) (%) (%) (%) 
Utang lainnya 0,00195 0,21 0,31 0,01 
Beban Umum dan Administrasi 0,01 0,01 0,01 0.01 

 
Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang berelasi: 

 
Pihak yang berelasi Sifat berelasi Perseroan Transaksi 

PT Ultrajaya Milk Industry & 
Trading Company Tbk. Dikendalikan oleh personil kunci Penggunaan Fasilitas Bersama 

 
Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak afiliasi setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan akan 
memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1. 
 
Melalui transaksi‐transaksi dengan pihak Afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan 
operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan. 
 
12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 
 
Perjanjian Sewa 
 
Perseroan mengadakan perjanjian sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa untuk tempat-tempat 
usaha Perseroan, dimana Perseroan berkedudukan sebagai penyewa, sebagai berikut: 
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Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko 
yang mungkin dihadapi oleh Perseroan atas kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan.  
 
Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau 
teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di 
atas. 
 
Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Apabila asuransi‐asuransi tersebut di atas habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau 
memperbaharui asuransi tersebut. 
 
Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut. 
 
11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI 
 
Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan Pihak Terafiliasi untuk mendukung kegiatan 
operasional Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar 
(arm’s length).  
 
Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, transaksi tersebut 
telah dilaksanakan dengan wajar menurut pertimbangan internal manajemen Perseroan, dimana transaksi tersebut 
dilaksanakan dengan perbandingan serta analisis manfaat dan biaya apabila transaksi dilaksanakan dengan pihak ketiga. 
 

Jenis Transaksi 30 Desember 2014 
(Rp juta) 

31 Desember 2015 
(Rp juta) 

31 Desember 2016 
(Rp juta) 

30 Juni 2017 
(Rp juta) 

Utang lainnya 2.150 1.039 1.501 2.657 
Beban Umum dan Administrasi 1.899 3.454 2.910 1.922 

 

Jenis Transaksi 

Persentase terhadap Total Aset/Pendapatan 

30 Desember 2014 31 Desember 2015  31 Desember 2016 30 Juni 2017 

(%) (%) (%) (%) 
Utang lainnya 0,00195 0,21 0,31 0,01 
Beban Umum dan Administrasi 0,01 0,01 0,01 0.01 

 
Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang berelasi: 

 
Pihak yang berelasi Sifat berelasi Perseroan Transaksi 

PT Ultrajaya Milk Industry & 
Trading Company Tbk. Dikendalikan oleh personil kunci Penggunaan Fasilitas Bersama 

 
Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak afiliasi setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan akan 
memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1. 
 
Melalui transaksi‐transaksi dengan pihak Afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan 
operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan. 
 
12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 
 
Perjanjian Sewa 
 
Perseroan mengadakan perjanjian sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa untuk tempat-tempat 
usaha Perseroan, dimana Perseroan berkedudukan sebagai penyewa, sebagai berikut: 
 

  

Lokasi Pemberi Sewa No./Tanggal Akta Sewa 
Menyewa Objek Sewa Jangka waktu 

Cibinong Saman Akta No. 8/ 18 Februari 2016 Bangunan diatas Sebidang 
tanah seluas 2.016m2 

sebagaimana tercantum dalam 
sertipikat Hak Milik nomor 
1303/Sukahati, Surat Ukur 
tanggal 3 Maret 2004, nomor 
233/Sukahati/2004 
 

Sampai dengan 
28-2-2019 

Banyuwangi Haji Bonari Akta No. 11/16-12-2015  Bangunan diatas tanah seluas 
1.470m2 sebagaimana 
tercantum dalam sertipikat Hak 
Milik nomor 618/Kelurahan 
Klatak, Surat Ukur tanggal 11 
Agustus 2003, nomor 
00083/Klatak/2003 
 

1-2-2019 

Bojonegoro Tony Sulistyo Akta No.14/16-3-2015 Sebuah bangunan yang berdiri 
diatas tanah  Hak Milik Sertifikat 
nomor 270 seluas 514 m2 (lima 
ratus empat belas meter 
persegi), tertulis atas nama 
Kasiyatu Pudjiningtyas yang 
letak dan batas-batasnya 
diuraikan dalam Surat Ukur 
tanggal 22 November 2001 ( 
dua puluh dua November dua 
ribu sati Nomor 
88/Sukowati/2001, terletak di 
Propinsi Jawa Timur, Kabupaten 
Bojonegoro Kecamatan Kapas, 
Desa Sukowati, setempat 
dikenal sebagai bangunan/tanah 
di Desa Sukowati, Kapas. 
 

1-3-2018 

Nagreg, Bandung Sie Dede 
Andiawan 

Akta No.77/24-2-2017 Sebidang tanah dengan 
bangunan Hak Milik nomor 
19/Nagreg yang terletak di Desa 
Nagreg, Kecamatan Nagreg 
Kabupaten Bandung Propinsi 
Jawa Barat dengan Luas 
1.820m2 dalam Surat Ukur 
tertanggal 06 Juli 2006. 
 

28-2-2020 

Cirebon Hj. Nur Hayatun Akta No.53/14-9-2016 Sebidang Tanah Sertipikat Hak 
Milik Nomor 2540/Kesenden, 
yang terletak di Kelurahan 
Kenden, Kecamatan Kejaksaan, 
Kota Cirebon Jawabarat seluas 
1.200 m2, yang diuraikan dalam 
Surat Ukur Nomor 
247/Kesenden/2000, tertanggal 
01 Januari 2001 terdaftar atas 
nama Nurhayatun. 
Sebidang Tanah Sertifikat Hak 
Milik Nomor 2561/Kesenden, 
yang terletak di Kelurahan 
Kesenden Kecamatan Kejkasan 

31-10-2018 
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Lokasi Pemberi Sewa No./Tanggal Akta Sewa 
Menyewa Objek Sewa Jangka waktu 

Kota Cirebon Provinsi Jawa 
Barat seluas 180 M2 yang 
diuraikan dalam Surat Ukur 
Nomor 259/Kesenden/2000, 
tertanggal 2 Januari 2001 
terdaftar atas nama Nurhayatun. 
 

Jember H. Mochammad 
Moedjib Irwanto 

Akta No.108/7-11-2016 Sebidang tanah Hak Milik nomor 
: 2223/Kelurahan Kranjingan, 
diuraikan dalam Surat Ukur 
tanggal 8 Desember 2011 
Nomor : 00037/Kranjingan/2011, 
seluas 562 m2, Nomor 
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 
12.34.72.01.02183, Penerbitan 
Sertipikat tanggal 31 Maret 
2012, tertulis atas nama 
pemegang hak : H. Moch 
Moedjib Irwanto, tanggal lahir 13 
September 1933 terletak di 
Kelurahan Kranjingan, 
Kecamatan Sumbersari, 
Kabupaten Jember, Propinsi 
Jawa Timur. 

Sebidang tanah Hak Milik nomor 
: 2090/Kelurahan Kranjingan, 
diuraikan dalam Surat Ukur 
tanggal 26 Oktober 2009 ( dua 
puluh enam Oktober gua ribu 
sembilan), nomor : 
00049/Kranjingan/2009, seluas 
1296 m2 ( seribu dua ratus 
sembilan puluh enam meter 
persegi), Nomor Identifikasi : 
12.34.72.01.02032, Penerbitan 
Sertipikat tanggal 19 November 
2009 tertulis atas nama 
pemegang hak : H. Moch Moedjib 
Irwanto terletak di Kelurahan 
Kranjingan, Kecamatan 
Sumbersari, Kabupaten Jember, 
Propinsi Jawa Timur. 
 

1-12-2019 

Karawang Nurijanah Akta No.26/16-2-2015 Sertipikat Hak Milik nomor : 24 
terletak di Propinsi Jawa Barat, 
Kabupaten Karawang, 
Kecamatan Jatisari Desa 
Jatisari, luas 3.805m2 ( tiga ribu 
delapan ratus lima meter 
persegi), diuraikan dalam 
Gambar Situasi tanggal 3 Juni 
1974 nomor 10/74. 
 

16-2-2018 

Kebumen H. Dalail Hariasta 
Spd 

Akta No.131/27-4-2017 Sebuah bangunan seluas +- 78 
m2 dengan ukuran panjang 12 
M dan lebar 6,5 M beserta 
turutannta, yang berdiri di 

30-4-2020 
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Lokasi Pemberi Sewa No./Tanggal Akta Sewa 
Menyewa Objek Sewa Jangka waktu 

Kota Cirebon Provinsi Jawa 
Barat seluas 180 M2 yang 
diuraikan dalam Surat Ukur 
Nomor 259/Kesenden/2000, 
tertanggal 2 Januari 2001 
terdaftar atas nama Nurhayatun. 
 

Jember H. Mochammad 
Moedjib Irwanto 

Akta No.108/7-11-2016 Sebidang tanah Hak Milik nomor 
: 2223/Kelurahan Kranjingan, 
diuraikan dalam Surat Ukur 
tanggal 8 Desember 2011 
Nomor : 00037/Kranjingan/2011, 
seluas 562 m2, Nomor 
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 
12.34.72.01.02183, Penerbitan 
Sertipikat tanggal 31 Maret 
2012, tertulis atas nama 
pemegang hak : H. Moch 
Moedjib Irwanto, tanggal lahir 13 
September 1933 terletak di 
Kelurahan Kranjingan, 
Kecamatan Sumbersari, 
Kabupaten Jember, Propinsi 
Jawa Timur. 

Sebidang tanah Hak Milik nomor 
: 2090/Kelurahan Kranjingan, 
diuraikan dalam Surat Ukur 
tanggal 26 Oktober 2009 ( dua 
puluh enam Oktober gua ribu 
sembilan), nomor : 
00049/Kranjingan/2009, seluas 
1296 m2 ( seribu dua ratus 
sembilan puluh enam meter 
persegi), Nomor Identifikasi : 
12.34.72.01.02032, Penerbitan 
Sertipikat tanggal 19 November 
2009 tertulis atas nama 
pemegang hak : H. Moch Moedjib 
Irwanto terletak di Kelurahan 
Kranjingan, Kecamatan 
Sumbersari, Kabupaten Jember, 
Propinsi Jawa Timur. 
 

1-12-2019 

Karawang Nurijanah Akta No.26/16-2-2015 Sertipikat Hak Milik nomor : 24 
terletak di Propinsi Jawa Barat, 
Kabupaten Karawang, 
Kecamatan Jatisari Desa 
Jatisari, luas 3.805m2 ( tiga ribu 
delapan ratus lima meter 
persegi), diuraikan dalam 
Gambar Situasi tanggal 3 Juni 
1974 nomor 10/74. 
 

16-2-2018 

Kebumen H. Dalail Hariasta 
Spd 

Akta No.131/27-4-2017 Sebuah bangunan seluas +- 78 
m2 dengan ukuran panjang 12 
M dan lebar 6,5 M beserta 
turutannta, yang berdiri di 

30-4-2020 

  

Lokasi Pemberi Sewa No./Tanggal Akta Sewa 
Menyewa Objek Sewa Jangka waktu 

bagian depan sebelah timur di 
atas sebagian bidang tanah 
sebelah timur atas Hak Milik 
Nomor : 1379/Panjer, seluas +- 
670 m2. 
Sebagian bidang tanah sebelah 
timur atas Hak Milik Nomor 
1814/Panjer, seluas +- 231 m2  
Sebagian bidang tanah sebelah 
timur bagian depan atas Hak 
Milik Nomor : 873/Panjer, seluas 
+-152 m2 
 

Kediri Moeljadi Akta No. 144/27-2-2017 Tanah seluas +- 2200 M2 dan 
bangunan berukuran empat 
meter kali empat belas koma 
lima meter atau seluas lebih 
kurang 59 m2 berikut turutan 
dan fasilitasnya berupa listrik 
dari Perusahaan Listrik Negara 
(PLN), yang berdiri diatas tanah 
Hak Milik nomor 121/Desa 
Blabak terletak didaerah Desa 
Blabak,Kecamatan Kota, 
Kelurahan Kediri Jawa Timur 
sebagaimana lebih jelas 
diuraikan dalam Gambar situasi 
tanggal 26 Juli 1980 nomor 
162/1980. 
 

1-3-2020 

Kudus Hj. Nuryatun Akta No.50/11-1-2016 Sebuah bangunan yang 
didirikan diatas sebagian dari 
sebidang tanah yaitu seluas +- 
1600 m2 sebagai mana 
tergambar pada sketsa 
bermaterai cukup dan ditanda 
tangani para pihak dari sebidang 
tanah Hak Milik nomor 
3970/Jekulo seluas +- 3255 m2 
yang diuraikan dalam Surat Ukur 
nomor 928/Jkt/2004 tanggal 4 
Nopember 2004, Sertifikat 
tanggal 6 Juli 2005 dikeluarkan 
oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kudus tercatat atas 
nama Hj Nuryatun. 
 

11-1-2019 

Madura Dirin Akta No.49/30-8-2014 Gudang dan Kantor 1-9-2023 
Mojokerto Lenny Sari Dewi Akta No.15/16-12-2015 3 (tiga) bangunan : gedung 

berikut lahan kosong setempat 
terletak di Jalan Raya Bypass 
nomor 18, Kelurahan 
Kedundung, Kecamatan 
Magersari Kota Mojokerto yang 
tersebut dalam 2 (dua) bidang 
sertifikat, terdiri dari : 
 1 ( satu) bangunan gedung 

1-1-2025 
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Lokasi Pemberi Sewa No./Tanggal Akta Sewa 
Menyewa Objek Sewa Jangka waktu 

seluas +- 177,7 m2 yang 
berdiri diatas sebidang tanah 
Sertipikat Hak Milik Nomor 
3594, atas nama pemegang 
hak Lenny Sari Dewi, 
sebagaimana diuraikan lebih 
lanjut dalam Surat Ukur 
tertanggal 19 Mei 2009 
Nomor 
1393/Kedundung/2009, 
seluas 900 m2, terletak di 
Kelurahan Kedundung, 
Kecamatan Magersari, Kota 
Mojokerto Jawa Timur 
sebagaimana ternyata dalam 
sertipikat tanah yang 
dikeluarkan oleh instansi yang 
berwenang di Jombang 
tanggal 29 Mei 2009. 

 2 (dua) bangunan gedung 
masing-masing terdiri dari : 1 
(satu) bangunan gedung 
seluas 106,2 m 2 dan 1 (satu) 
bagunan gedung seluas 
132,205 m2, yang keduanya 
berdiri diatas sebidang tanah 
Sertipikat Hak Milik Nomor 
3595, atau nama pemegang 
hak Fransisca Ornella Sari 
sebagaimana diuraikan lebih 
lanjut dalam Surat Ukur 
tertanggal 19 Mei 2009 nomor 
1394/Kedundung/2009 seluas 
1393m2, terletak di Kelurahan 
Kedundung, Kecamatan 
Magersari, Kota Mojokerto, 
Jawa Timur, sebagaimana 
ternyata dalam sertipikat tanah 
yang dikeluarkan oleh instansi 
yang berwenang di Jombang 
tanggal 29 Mei 2009. 

- Sebidang lahan kosong yang 
boleh dipakai untuk kegiatan 
pihak kedua yang tercantum 
dalam Sertipikat Hak Milik 
Nomor 3626, atas nama 
pemegang hak Fransisca 
Ornella Sari,s ebagaimana 
diuraikan lebih lanjut dalam 
Surat Ukur tanggal 14 
September 2009 nomor 
1426/Kedundung/2009, 
eluas 370 m2 terletak di 
Kelurahan Kedundung, 
Kecamatan Magersari, Kota 
Mojokerto, Propisi Jawa 
Timur sebagaimana ternyata 
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Lokasi Pemberi Sewa No./Tanggal Akta Sewa 
Menyewa Objek Sewa Jangka waktu 

seluas +- 177,7 m2 yang 
berdiri diatas sebidang tanah 
Sertipikat Hak Milik Nomor 
3594, atas nama pemegang 
hak Lenny Sari Dewi, 
sebagaimana diuraikan lebih 
lanjut dalam Surat Ukur 
tertanggal 19 Mei 2009 
Nomor 
1393/Kedundung/2009, 
seluas 900 m2, terletak di 
Kelurahan Kedundung, 
Kecamatan Magersari, Kota 
Mojokerto Jawa Timur 
sebagaimana ternyata dalam 
sertipikat tanah yang 
dikeluarkan oleh instansi yang 
berwenang di Jombang 
tanggal 29 Mei 2009. 

 2 (dua) bangunan gedung 
masing-masing terdiri dari : 1 
(satu) bangunan gedung 
seluas 106,2 m 2 dan 1 (satu) 
bagunan gedung seluas 
132,205 m2, yang keduanya 
berdiri diatas sebidang tanah 
Sertipikat Hak Milik Nomor 
3595, atau nama pemegang 
hak Fransisca Ornella Sari 
sebagaimana diuraikan lebih 
lanjut dalam Surat Ukur 
tertanggal 19 Mei 2009 nomor 
1394/Kedundung/2009 seluas 
1393m2, terletak di Kelurahan 
Kedundung, Kecamatan 
Magersari, Kota Mojokerto, 
Jawa Timur, sebagaimana 
ternyata dalam sertipikat tanah 
yang dikeluarkan oleh instansi 
yang berwenang di Jombang 
tanggal 29 Mei 2009. 

- Sebidang lahan kosong yang 
boleh dipakai untuk kegiatan 
pihak kedua yang tercantum 
dalam Sertipikat Hak Milik 
Nomor 3626, atas nama 
pemegang hak Fransisca 
Ornella Sari,s ebagaimana 
diuraikan lebih lanjut dalam 
Surat Ukur tanggal 14 
September 2009 nomor 
1426/Kedundung/2009, 
eluas 370 m2 terletak di 
Kelurahan Kedundung, 
Kecamatan Magersari, Kota 
Mojokerto, Propisi Jawa 
Timur sebagaimana ternyata 

  

Lokasi Pemberi Sewa No./Tanggal Akta Sewa 
Menyewa Objek Sewa Jangka waktu 

dalam sertipikat tanah (tanda 
bukti hak) yang dikeluarkan 
oleh instansi yang 
berwenang di Jombang 
tanggal 29 September 2009. 

Nganjuk Tony Akta No.1/10-9-2015 Sebuah bangunan diatas 
sebidang tanah Sertipikat Hak 
Milik nomor 1506/Kelurahan 
Begadung, seluas 1,418 M 
seperti diuraikan dalam Gambar 
Situasi tanggal 6 Oktober 1997 
Nomor 3964/1997, Sertipikat 
dari Kantor Pertanahan 
Kabupaten Nganjuk, tertanggal 
16 Oktober 1997 yang terletak di 
Kelurahan Begadung, 
Kecamatan Nganjuk, Kabupaten 
Nganjuk, Propinsi Jawa Timur 
setempat dikenal dengan persil 
dan bangunan di Jalan Barito 
No. 116 RT P3 RW06 Kelurahan 
Begadung, Kecamatan Nganjuk, 
Kabupaten Nganjuk. 

30-9-2018 

Gunung Sindur-
Parung 

Faidah Akta No.01/6-12-2016 Sebidang tanah seluas 2.400 
m2 ( dua ribu empat ratus meter 
persegi) yang merupakan 
sebagian dari Sertipikat Hak 
Milik Nomor 597/Gunung Sindur, 
seluas 11.884 m2, sebagaimana 
diuraikan dalam Surat Ukur 
nomor 290/Gunung Sindur/2008, 
tertanggal 6 Juni 2008, setempat 
dikenal dengan Komplek 
Pergudangan Jaya Baru, Jalan 
Pembangunan Rukun Tetangga 
001, Rukun Warga 003, 
Kelurahan/Desa Gunung Sindur, 
Kecamatan Gunung Sindur, 
Kabupaten Bogor.  

5-12-2019 

Kauman,Pekalongan 
Batang 

Dosok Dasamuka Akta No.106/20-1-2016 Sertifikat Hak Milik nomor 
3937/Kauman, atas sebidang 
tanah sebagaimana diuraikan 
dalam Surat Ukur tanggal 7 
Oktober 2004 nomor 
1061/Kauman/2004, seluas 84 
m2 terletak di Propinsi Jawa 
Tengah, Kabupaten Batang, 
Kecamatan Batang, Kelurahan 
Kauman. 

31-1-2019 

Probolinggo Basuki Akta No.211/29-4-2016 Sebuah bangunan rumah yang 
terletak di Kabupaten 
Probolinggo, Kecamatan Dringu, 
Desa Kedungdalem setempat 
dikenal sebagai Jalan Raya 
Dringu Probolinggo. Sertipikat 
Hak Milik Nomor : 
603/Kedungdalem, lebih lanjut 

31-5-2019 
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Lokasi Pemberi Sewa No./Tanggal Akta Sewa 
Menyewa Objek Sewa Jangka waktu 

diuraikan dalam Surat Ukur 
tertanggal : 17 Julu 1999, nomor 
: 85/Kedungdalem/1999 seluas 
1.130 m2. Sertipikat diterbitkan 
oleh Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Probolinggo 
tertanggal 22 Juli 1991.  

Purwokerto Waluyo Efendi 
Wong 

Akta No.31/22-6-2016 Sebuah bangunan rumah berikut 
tanah pekarangannya terletak di 
Purwokerto, setempat dikenal 
sebagai Jalan Raya Baturaden 
kilometer 1, bangunan tersebut 
berdiri di atas sebidang tanah 
Sertipikat Hak Milik nomor 
153/Kelurahan Pabuaran seluas 
905 m2 menurut Surat Ukur 
tanggal 19 April 198 nomor 
92/D/1984, terletak di Propinsi 
Jawa Tengah , Kabupaten 
Banyumas, Kecamatan 
Purwokerto Utara, Kelurahan 
Pabuaran.  

14-6-2019 

Serang Djuhdi Hayudi Akta No.02/7-4-2016 Tanah seluas 1.300 m2 dengan 
sertifikat Hak Milik No. 41 
terletak di Kecamatan Ciruas 
Desa Kaserangan, Serang 

30-6-2019 

Solo Rakhmadi S.E. Akta No.02/19-8-2016 Sebuah rumah yang berdiri 
diatasnya tanah Hak Milik 
Nomor : 881/Ngasem, Desa 
Ngasem Kecamatan Colomadu, 
Kabupaten Karanganyar tercatat 
atas nama Rakhmadi 
sebagaimana diuraikan dalam 
Gambar Situasi nomor : 
5820/HM/1990 dan sertifikat 
tertanggal 30 Juli 1990 seluas 
1587 m2 yang dikeluarkan oleh 
Kantor Agraria Kabupaten 
Karanganyar. 

20-8-2023 

Sukabumi Hj. Yusi Kuariyanti Akta No.169/30-5-2017 Tanah dengan Hak Milik No. 
33/Lembursitu seluas 1.873 m2 
berikut Sebuah bangunan  
gudang terletak di Kecamatan 
Lembursitu Kelurahan 
Lembursitu, Sukabumi. 

31-5-2020 

Tegal Roni Akta No.17/28-4-2015 Bangunan beserta turutannya 
yang didirikan diatas tanah 
dengan Sertifikat Hak Milik 
nomor 1097/Adiwerna tertanggal 
6 Mei 1999 dengan luas 1595 
m2, terletak di Desa Adiwerna 
Kecamatan Adiwerna 
Kabupaten Tegal Jawa Tengah. 

1-5-2018 

Sleman H.Sihman 
Suhardjono, S.H.   

Akta No.8/15-6-2016 Sebuah rumah yang berdiri 
diatas tanag Hak Milik nomor 
216/Tegaltirto seluas 1.115 m2 
terletak di Kelurahan Tegaltirto 

31-5-2019 
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Lokasi Pemberi Sewa No./Tanggal Akta Sewa 
Menyewa Objek Sewa Jangka waktu 

diuraikan dalam Surat Ukur 
tertanggal : 17 Julu 1999, nomor 
: 85/Kedungdalem/1999 seluas 
1.130 m2. Sertipikat diterbitkan 
oleh Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Probolinggo 
tertanggal 22 Juli 1991.  

Purwokerto Waluyo Efendi 
Wong 

Akta No.31/22-6-2016 Sebuah bangunan rumah berikut 
tanah pekarangannya terletak di 
Purwokerto, setempat dikenal 
sebagai Jalan Raya Baturaden 
kilometer 1, bangunan tersebut 
berdiri di atas sebidang tanah 
Sertipikat Hak Milik nomor 
153/Kelurahan Pabuaran seluas 
905 m2 menurut Surat Ukur 
tanggal 19 April 198 nomor 
92/D/1984, terletak di Propinsi 
Jawa Tengah , Kabupaten 
Banyumas, Kecamatan 
Purwokerto Utara, Kelurahan 
Pabuaran.  

14-6-2019 

Serang Djuhdi Hayudi Akta No.02/7-4-2016 Tanah seluas 1.300 m2 dengan 
sertifikat Hak Milik No. 41 
terletak di Kecamatan Ciruas 
Desa Kaserangan, Serang 

30-6-2019 

Solo Rakhmadi S.E. Akta No.02/19-8-2016 Sebuah rumah yang berdiri 
diatasnya tanah Hak Milik 
Nomor : 881/Ngasem, Desa 
Ngasem Kecamatan Colomadu, 
Kabupaten Karanganyar tercatat 
atas nama Rakhmadi 
sebagaimana diuraikan dalam 
Gambar Situasi nomor : 
5820/HM/1990 dan sertifikat 
tertanggal 30 Juli 1990 seluas 
1587 m2 yang dikeluarkan oleh 
Kantor Agraria Kabupaten 
Karanganyar. 

20-8-2023 

Sukabumi Hj. Yusi Kuariyanti Akta No.169/30-5-2017 Tanah dengan Hak Milik No. 
33/Lembursitu seluas 1.873 m2 
berikut Sebuah bangunan  
gudang terletak di Kecamatan 
Lembursitu Kelurahan 
Lembursitu, Sukabumi. 

31-5-2020 

Tegal Roni Akta No.17/28-4-2015 Bangunan beserta turutannya 
yang didirikan diatas tanah 
dengan Sertifikat Hak Milik 
nomor 1097/Adiwerna tertanggal 
6 Mei 1999 dengan luas 1595 
m2, terletak di Desa Adiwerna 
Kecamatan Adiwerna 
Kabupaten Tegal Jawa Tengah. 

1-5-2018 

Sleman H.Sihman 
Suhardjono, S.H.   

Akta No.8/15-6-2016 Sebuah rumah yang berdiri 
diatas tanag Hak Milik nomor 
216/Tegaltirto seluas 1.115 m2 
terletak di Kelurahan Tegaltirto 

31-5-2019 

  

Lokasi Pemberi Sewa No./Tanggal Akta Sewa 
Menyewa Objek Sewa Jangka waktu 

Kecamatan Bebah, Kabupaten 
Sleman tercatat atas nama H. 
Sihman Suhardjono S.H. 
sebagaimana diuraikan dalam 
Gambar Situasi nomor 9396 
tanggal 18 Juni 2990.  

Semarang Ny. Dokter Inna 
Soesanti Winoto, 
Andreas Benny 
Setiawan dan 
Maria Marcella 
Setiawan ( secara 
bersama-sama 
selaku ahli waris 
Handjojo Warsito 
Setiawan) 

Akta No.02/24-4-2015 Sebuah bangunan  seluas 
1.082M2 yang berdiri diatas 
tanah Hak Milik nomor 
884/Gayamsari seluas 1.172 m2 
terletak di Kecamatan 
Gayamsari, Kelurahan 
Gayamsari, Semarang tercatat 
atas nama  Handjojo Warsito 
Setiawan. 

4-12-2017 

Ciamis Raisa Bellana 
Mahaputri, Bhoga 
Patriot Mahaputra 
dan Dean Cellana 
Mahaputri (secara 
bersama-sama 
selaku ahli waris 
Dra. Hj. Yanti 
Heryanti Binti 
Idris) 

Akta No.1/12-6-2017 Tanah dengan Hak Milik Adat C 
seluas 1.100 m2 berikut Sebuah 
bangunan terletak di Kabupaten 
Ciamis, Kecamatan Cikoneng 
Desa Margamulya. 

20-5-2020 

Subang Fransiscus 
Xaverius Ivan 
Hoo,  Viena 
Anastasya 
Margareth dan  
Maria Theresa 
Christrianty 
(secara bersama-
sama ahli waris 
Ny. Ernie Yulia) 
 

Akta No.5/2-6-2016 Tanah dengan Hak Milik No. 
1193/Sukamelang seluas 1.870 
m2 berikut Sebuah bangunan  
gudang terletak di Kabupaten 
Subang, Kecamatan Subang 
Kelurahan Sukamelang. 

28-2-2019 

 
Perjanjian Lisensi 
 

PT WALT DISNEY INDONESIA 
Perjanjian tertanggal 1 Desember 2016  yang diubah dengan Perubahan Pertama Atas Syarat-Syarat dan  Ketentuan 
Standar Tanggal 1 Desember 2016 yang pada pokoknya mengatur: 
 

Para Pihak : PT Walt Disney Indonesia  (“Pemberi Lisensi”) 
Perseroan (“Penerima Lisensi”) 
 

Jangka Waktu :  terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 30 Juni 2019  
 

Objek Perjanjian : Pemberi Lisensi memberikan kepada Penerima Lisensi suatu lisensi Non Eksklusif  yang 
tidak dapat dialihkan dan tidak dapat disublisensikan untuk: 

a. mendesign, mengembangkan, mengadakan dan memproduksi produk berlisensi 
dalam Jangka  Waktu. 

b. menjual, mendistribusikan dan menjual produk berlisensi selama Jangka Waktu.    
c. Pemberian lisensi tidak untuk music, potongan film, gambar bergerak, 

nama/suara/keserupaan bukan tokoh atau software 
d. Semua hak yang diberikan oleh Pemberi Lisendi kepada Penerima Lisensi 
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adalah milik Disney dan afiliasinya. 

Wilayah pemberian 
Lisensi  

: Republik Indonesia 

Hukum yang 
berlaku 

: Hukum Negara Singapura 

Penyelesaian 
Sengketa 

: Pusat Arbitrase International Singapura 

 
Penambahan Lampiran Perjanjian  Lisensi No. 62-16662 tertanggal 1 Desember 2016 yang pada pokoknya mengatur: 
 

Para Pihak : PT Walt Disney Indonesia  (“Pemberi Lisensi”) 
Perseroan (“Penerima Lisensi”) 
 

Jangka Waktu :  terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 30 Juni 2019  
 

Objek Perjanjian : Pemberi Lisensi memberikan tambahan style guides kepada Penerima Lisensi berupa: 
 Style guides Avengers classic 
 Style guides Spider-Man classic 

Untuk Eskrim batangan 
 

Wilayah Pemberian 
Lisensi 

: Republik Indonesia 

Hukum yang 
berlaku 

: Hukum Negara Singapura 

Penyelesaian 
Sengketa 

: Pusat Arbitrase International Singapura 

 
VIMN NETHERLANDS B.V. (VIACOM GROUP) 
 
Merchandise Agreement No. CMS 76212 tanggal 1 Juli 2015 juncto Merchandise Agreement No. CMS79257 tanggal 1 Juli 
2017 yang pada pokoknya mengatur: 
 

Para Pihak : VIMN Netherlands B.V. (Viacom Group) (“Pemberi Lisensi”) 
Perseroan (“Penerima Lisensi”) 
 

Jangka Waktu :  terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2019 kecuali diakhiri lebih awal 
 

Objek Perjanjian : Pemberi Lisensi memberikan kepada Penerima Lisensi  untuk hak intelektual  karakter 
The SpongeBob Squarepants; karakter digunakan untuk: 

 Ice Cream Stik 
 Ice Cream Cone 
 Ice Cream Cup 
 Ice Cream Cake 

Wilayah pemberian 
Lisensi  

: Republik Indonesia 

Hukum yang 
berlaku 

: State of New York 

Penyelesaian 
Sengketa 

: Pengadilan New York 
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adalah milik Disney dan afiliasinya. 

Wilayah pemberian 
Lisensi  

: Republik Indonesia 

Hukum yang 
berlaku 

: Hukum Negara Singapura 

Penyelesaian 
Sengketa 

: Pusat Arbitrase International Singapura 

 
Penambahan Lampiran Perjanjian  Lisensi No. 62-16662 tertanggal 1 Desember 2016 yang pada pokoknya mengatur: 
 

Para Pihak : PT Walt Disney Indonesia  (“Pemberi Lisensi”) 
Perseroan (“Penerima Lisensi”) 
 

Jangka Waktu :  terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 30 Juni 2019  
 

Objek Perjanjian : Pemberi Lisensi memberikan tambahan style guides kepada Penerima Lisensi berupa: 
 Style guides Avengers classic 
 Style guides Spider-Man classic 

Untuk Eskrim batangan 
 

Wilayah Pemberian 
Lisensi 

: Republik Indonesia 

Hukum yang 
berlaku 

: Hukum Negara Singapura 

Penyelesaian 
Sengketa 

: Pusat Arbitrase International Singapura 

 
VIMN NETHERLANDS B.V. (VIACOM GROUP) 
 
Merchandise Agreement No. CMS 76212 tanggal 1 Juli 2015 juncto Merchandise Agreement No. CMS79257 tanggal 1 Juli 
2017 yang pada pokoknya mengatur: 
 

Para Pihak : VIMN Netherlands B.V. (Viacom Group) (“Pemberi Lisensi”) 
Perseroan (“Penerima Lisensi”) 
 

Jangka Waktu :  terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2019 kecuali diakhiri lebih awal 
 

Objek Perjanjian : Pemberi Lisensi memberikan kepada Penerima Lisensi  untuk hak intelektual  karakter 
The SpongeBob Squarepants; karakter digunakan untuk: 

 Ice Cream Stik 
 Ice Cream Cone 
 Ice Cream Cup 
 Ice Cream Cake 

Wilayah pemberian 
Lisensi  

: Republik Indonesia 

Hukum yang 
berlaku 

: State of New York 

Penyelesaian 
Sengketa 

: Pengadilan New York 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PT TUESDAY LICENSING INDONESIA 
 
Perjanjian No. 003/XI/16 tanggal 14 November 2016 yang pada pokoknya mengatur: 
 

Para Pihak : PT Tuesday Licensing Indonesia  (“Pemberi Lisensi”) 
Perseroan (“Penerima Lisensi”) 
 

Jangka Waktu :  terhitung sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan 14 November 2018  
 

Objek Perjanjian : Pemberi Lisensi memberikan kepada Penerima Lisensi  hak non eksklusif  untuk 
menggunakan hak intelektual karakter LOBU ; karakter digunakan untuk: 

 Ice Cream Stik rasa apel 
 Ice Cream stik rasa strawberi 
 Ice Cream stik rasa jeruk 

Wilayah pemberian 
Lisensi  

: Republik Indonesia 

Hukum yang 
berlaku 

: Hukum Negara Singapura 

Penyelesaian 
Sengketa 

: Pusat Arbitrase International Singapura 

 
Perjanjian Penunjukan Distributor 
 
Perseroan menunjuk distributor sebagai distributor non eksklusif dengan target pemasaran yang ditentukan oleh Perseroan 
untuk produk es krim dan/atau wafer ice, yoghurt dan produk lainnya baik yang diproduksi oleh Perseroan maupun oleh 
pihak lain untuk Perseroan berdasarkan perjanjian penunjukan distributor sebagai berikut: 
 

No. Perjanjian Pengangkatan 
Distributor/tanggal Distributor Wilayah Distribusi Jangka waktu 

No. 014/CMPI-SD/DIR-yr/IV/2017 
tanggal 25-4-2017 

CV. Citra Utama Kalimantan Timur 3-6-2017 s/d 2-
6-2019 

No. 003/CMPI-SD/DIR-yr/III/2017 
tanggal 8 Maret 2017 

PT Sejahtera 
Sukses Sejati 

Kalimantan Selatan dan 
Palangkaraya 

3-6-2017 s/d 2-
6-2019 

No. 009/CMPI-SD/DIR-yr/IV/2017 
tanggal 3 April 2017 

Sonny Boy 
Saerang 

Kupang, Soe, Kefamenamu dan 
Atambua, NTT 

3-6-2017 s/d 2-
6-2019 

No. 010/CMPI-SD/DIR-yr/IV/2017 
tanggal 3 April 2017 

PT Delta Pusaka 
Pratama 

Kabupaten Buleleng, Kabupaten 
Negara, Kota Singaraja, 
Kabupaten Jembrana dan Kota 
Negara (Singaraja-Bali) 

3-4-2017 s/d 2-
4-2019 

No. 006/CMPI-SD/DIR-yr/III/2017 
tanggal 15 Maret 2017 

PT Selatanindo 
Sarimitra 

Pekanbaru 1-5-2017 – 30-4-
2019 

No. 007/CMPI-SD/DIR-yr/III/2017 
tanggal 15 Maret 2017 

PT Selanjaya 
Aditamaperkasa 

Padang 1-5-2017 s/d 30-
4-2019 

No. 010/CMPI-SD/DIR-yr/IV/2017 
tanggal 3 April 2017 

PT Delta Pusaka 
Pratama 

Kabupaten Tabanan, Kabupaten 
Bangli, Kabupaten Giayar, 
Kabupaten Badung, Kabupaten 
Denpasar, Kabupaten Karang 
Asem, Kabupaten Klungkung 

3-6-2017 s/d 2-
6-2019 

No. 004/CMPI-SD/DIR-yr/III/2017 
tanggal 15 Maret 2017 

PT Selatanindo 
Bintan Mandiri 

Tanjung Pinang Kota, Tanjung 
Pinang Timur, Tanjung Pinang 
Barat dan Bukit Bestari 

22-1-2017 s/d 
23-1-2019 

No. 005/CMPI-SD/DIR-yr/III/2017 
tanggal 15 Maret 2017 

PT Selatanindo 
Batam Mandiri 

Batam 22-1-2017 s/d 
22-1-2019 

No. 015/CMPI-SD/DIR-yr/V/2017 
tanggal 15 Mei 2017 

CV Bali Tunas 
Jaya 

NTB (Mataram) 3-6-2017 s/d 2-
6-2019 

No. 002/CMPI-SD/DIR-yr/II/2017 
tanggal 27 Februari 2017 

CV Sakti 
Langgeng 

Kota Pontianak, Kab. Sambas, 
Kab. Singkawang, Kota 

22-1-2017 s/d 
22-1-2019 
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No. Perjanjian Pengangkatan 
Distributor/tanggal Distributor Wilayah Distribusi Jangka waktu 

Utama Mempawah, Kab. Landak, Kab. 
Sekadau, Kab. Sanggau, Kab. 
Sintang, Kota Nangapinoh dan 
Kab. Ketapang 

No. 044/CMPI-SD/DIR-yr/XII/2016 
tanggal 16 Desember 2016 

PT Trimurni 
Usaha Jaya 

Palembang 16-12-2016 s/d 
15-12-2018 

No. 045/CMPI-SD/DIR-yr/XII/2016 
tanggal 16 Desember 2016 

PT Trimurni 
Usaha Jaya 

Jambi 16-12-2016 s/d 
15-12-2018 

No. 008/CMPI-SD/DIR-yr/III/2017 
tanggal 15 Maret 2017 

CV Indonico 
Putra 

Bangka Belitung 1-5-2017 s/d 30-
5-2019 

Distributor No. 046/CMPI-SD/DIR-
yr/XII/2016 tanggal 16 Desember 
2016 

PT Bintan Indo 
Global 

Lampung 16-12-2016 s/d 
15-12-2018 

No. 041/CMPI-SD/DIR-yr/IV/2016 
tanggal 9 April 2016 

UD Gema Rejeki Maluku 1-5-2016 s/d 30-
4-2018 

No. 001/CMPI-SD/DIR-yr/I/2017 
tanggal 11 Januari 2017 

CV Neptunus 
Nugraha 

Propinsi Sulawesi Selatan dengan 
area Kab. Barru, Pare-Pare, Wajo, 
Soppeng, inrang, Toraja, Toraja 
Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, 
Luwu, Sidrap dan Kota Palopo  
Propinsi Sulawesi Barat dengan 
area Kab. Polewali Mandar, Kab. 
Majene, Kota Mamuju dan Kab. 
Mamuju 

11-1-2017 s/d 
12-1-2019 

No. 038/CMPI-SD/DIR-yr/II/2016 
tanggal 5 Januari 2016 

CV Saroha 
Rejeki Bersama 

Sumatra Utara 5-1-2016 s/d 4-
1-2018 

No. 016/CMPI-SD/DIR-yr/VI/2017 
tanggal 3 Juni 2017 

CV Neptunus 
Nugraha 

Sulawesi Selatan yang meliputi 
area Kota Makassar, Kab. Maros, 
Kab. Pangkajene Kep., Kab. Gowa 
dan Kab. Janeponto 

3-6-2017 s/d 2-
6-2019 

No. 017/CMPI-SD/DIR-yr/VI/2017 
tanggal 3 Juni 2017 

CV Neptunus 
Nugraha 

Sulawesi Tenggara dengan area: 
Kota Kendari, Kab. Kowawe, 
Kowane Utara, Kab. Kolaka, Kab. 
Kolaka Utara, Kab. Konawe 
Selatan, Kab. Bombana, Kab. 
Muna, Kab. Muna, Kab. Buton, 
Kota Bau Bau, Kab. Buton Utara, 
Kab. Wakatobi 

3-6-2017 s/d 2-
6-2019 

 
No. 013/CMPI-SD/DIR-yr/V/2017 
tanggal 2 Mei 2017 

 
CV Neptunus 
Nugraha 

 
Sulawesi Selatan dengan area 
Kab. Bone, Kab. Sinjai, Kab. 
Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. 
Soppeng dan  Kab. Wajo 

 
2-5-2017 s/d 1-
5-2019 

No. 042/CMPI-SD/DIR-yr/VI/2016 
tanggal 18 Juli 2016 

CV Lumbung 
Berkat 

Papua Barat dengan area meliputi 
Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, 
Kota Sorong, Kab. Fakfak, Kab. 
Kaimana, Kab. Manokwari, Kab. 
Manokwari Selatan, Kab. Maybrat, 
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Raja 
Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. 
Teluk Bintuni dan Kab. Teluk 
Wondama 

18-7-2016 s/d 
17-7-2018 
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No. Perjanjian Pengangkatan 
Distributor/tanggal Distributor Wilayah Distribusi Jangka waktu 

Utama Mempawah, Kab. Landak, Kab. 
Sekadau, Kab. Sanggau, Kab. 
Sintang, Kota Nangapinoh dan 
Kab. Ketapang 

No. 044/CMPI-SD/DIR-yr/XII/2016 
tanggal 16 Desember 2016 

PT Trimurni 
Usaha Jaya 

Palembang 16-12-2016 s/d 
15-12-2018 

No. 045/CMPI-SD/DIR-yr/XII/2016 
tanggal 16 Desember 2016 

PT Trimurni 
Usaha Jaya 

Jambi 16-12-2016 s/d 
15-12-2018 

No. 008/CMPI-SD/DIR-yr/III/2017 
tanggal 15 Maret 2017 

CV Indonico 
Putra 

Bangka Belitung 1-5-2017 s/d 30-
5-2019 

Distributor No. 046/CMPI-SD/DIR-
yr/XII/2016 tanggal 16 Desember 
2016 

PT Bintan Indo 
Global 

Lampung 16-12-2016 s/d 
15-12-2018 

No. 041/CMPI-SD/DIR-yr/IV/2016 
tanggal 9 April 2016 

UD Gema Rejeki Maluku 1-5-2016 s/d 30-
4-2018 

No. 001/CMPI-SD/DIR-yr/I/2017 
tanggal 11 Januari 2017 

CV Neptunus 
Nugraha 

Propinsi Sulawesi Selatan dengan 
area Kab. Barru, Pare-Pare, Wajo, 
Soppeng, inrang, Toraja, Toraja 
Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, 
Luwu, Sidrap dan Kota Palopo  
Propinsi Sulawesi Barat dengan 
area Kab. Polewali Mandar, Kab. 
Majene, Kota Mamuju dan Kab. 
Mamuju 

11-1-2017 s/d 
12-1-2019 

No. 038/CMPI-SD/DIR-yr/II/2016 
tanggal 5 Januari 2016 

CV Saroha 
Rejeki Bersama 

Sumatra Utara 5-1-2016 s/d 4-
1-2018 

No. 016/CMPI-SD/DIR-yr/VI/2017 
tanggal 3 Juni 2017 

CV Neptunus 
Nugraha 

Sulawesi Selatan yang meliputi 
area Kota Makassar, Kab. Maros, 
Kab. Pangkajene Kep., Kab. Gowa 
dan Kab. Janeponto 

3-6-2017 s/d 2-
6-2019 

No. 017/CMPI-SD/DIR-yr/VI/2017 
tanggal 3 Juni 2017 

CV Neptunus 
Nugraha 

Sulawesi Tenggara dengan area: 
Kota Kendari, Kab. Kowawe, 
Kowane Utara, Kab. Kolaka, Kab. 
Kolaka Utara, Kab. Konawe 
Selatan, Kab. Bombana, Kab. 
Muna, Kab. Muna, Kab. Buton, 
Kota Bau Bau, Kab. Buton Utara, 
Kab. Wakatobi 

3-6-2017 s/d 2-
6-2019 

 
No. 013/CMPI-SD/DIR-yr/V/2017 
tanggal 2 Mei 2017 

 
CV Neptunus 
Nugraha 

 
Sulawesi Selatan dengan area 
Kab. Bone, Kab. Sinjai, Kab. 
Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. 
Soppeng dan  Kab. Wajo 

 
2-5-2017 s/d 1-
5-2019 

No. 042/CMPI-SD/DIR-yr/VI/2016 
tanggal 18 Juli 2016 

CV Lumbung 
Berkat 

Papua Barat dengan area meliputi 
Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, 
Kota Sorong, Kab. Fakfak, Kab. 
Kaimana, Kab. Manokwari, Kab. 
Manokwari Selatan, Kab. Maybrat, 
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Raja 
Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. 
Teluk Bintuni dan Kab. Teluk 
Wondama 

18-7-2016 s/d 
17-7-2018 

 
 
 

  
PENERBITAN PROMISSORY NOTES 
 
Perjanjian Promissory Notes tertanggal 7 April 2017, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut: 
 

Para Pihak : Perseroan (“Penerbit”) 
Swiss Life (Singapore) PTE. LTD (“Investor”) 
 

Ketentuan Promissory Notes 
(“PN”) 

: a. Penerbit menerbitkan PN dengan jumlah sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga 
ratus enam puluh miliar Rupiah), di mana Investor membeli PN yang 
diterbitkan oleh Penerbit tersebut; 

b. PN diterbitkan oleh Penerbit tanpa jaminan.; 
c. Penerbitan PN  dilakukan dalam 15 (lima belas) sertifikat PN, dengan No. 

Sertifikat CICI A0001 (2017) sampai dengan CICI A 0015 (2017) dengan 
struktur sebagai berikut: 
- 14 (empat belas) PN seharga masing-masing Rp25.000.000.000,- (dua 

puluh lima miliar Rupiah) dan 1 (satu) PN seharga Rp.10.000.000.000,- 
(sepuluh miliar Rupiah) sebagai berikut: 
• CICI A0001 (2017) – A0010 (2017) sebanyak 10 Sertifikat  
• CICI A0012 (2017) – CICI A0015 (2017) sebanyak 4 Sertifikat 
• CICI A0011 (2017) sebanyak 1 Sertifikat (Rp10.000.000.000,- ) 

d. Suku Bunga adalah 14,5 % per tahun dibayarkan  triwulanan sampai dengan 
tanggal Jatuh Tempo.  Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat di 
mana 1 (satu) tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari yaitu 
sebagai berikut: 
- CICI A001 (2017) – A0010 (2017) dan CICI A0011 (2017) mulai 15 

Desember 2016. Pembayaran Bunga berikutnya adalah 15 Mei 2017 dan 
setelahnya adalah triwulanan. 

- CICI A0012 (2017) – CICI A0015 (2017) mulai 15 Februari 2017 dan 
setelahnya adalah triwulanan 

e. Tanggal Jatuh Tempo adalah tertera pada masing-masing sertifikat PN.  
f. Sebelum atau pada tanggal Jatuh Tempo masing-masing sertifikat PN, 

Penerbit dapat melakukan perpanjangan atau memperbaharui sertifikat 
dengan syarat dan kondisi yang sama yang tertera pada masing-masing 
sertifikat. 

g. Penerbit dapat: 
- pada sebelum tanggal pelunasan membayar dalam bentuk tunai atau 

dalam bentuk lainnya atau ditebus secara penuh dan pembatalan 
sertifikat kemudian diterbitkan PN baru; atau 

- setelah tanggal jatuh tempo dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan lebih 
dahulu  kepada Investor, menerbitkan PN baru 
 

Ketentuan mengenai 
Pembayaran di muka, 
Pembelian dan Penebusan 

: a. Penerbit wajib membayar PN  yang belum ditebus bersama dengan bunga 
pada tanggal jatuh tempo; 

b. Tanggal Jatuh Tempo atas masing-masing PN adalah sebagaimana tertera 
pada masing-masing PN; 

c. Setiap saat sebelum tanggal Jatuh Tempo, Penerbit dapat menebus PN 
dengan melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang tidak dapat 
dibatalkan  tidak kurang dari 30  hari sebelumnya kepada Investor;  

d. Perhitungan Harga penebusan adalah: Harga Penebusan= Jumlah Pokok PN 
+ Bunga yang belum dibayar; 

e. Penerbit dapat membeli PN kapan pun dengan mekanisme tender atau 
kesepakatan secara privat atau dengan kesepakatan harga antara Investor 
dengan Penerbit. 
 

Pilihan Hukum : Hukum Negara Singapura 
Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Singapura/Singapore International Arbitration Centre (SIAC) 
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13. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di 
lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah 
yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan 
dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara 
material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham 
Perdana ini. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak terlibat 
suatu perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, yaitu : (i) suatu sengketa atau 
perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iii) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang 
terdaftar pada Pengadilan Niaga; (iv) perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) maupun perkara Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan Pusat; dan (v) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara serta; (vi) 
sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak yang berwenang. 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan, 
maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 
 
14. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 
 
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN USAHA 
 
Pada tanggal 22 Juli 1972 di kota Surabaya lahir salah satu produsen es krim yang didirikan oleh Bapak Darmo Hadipranoto 
berserta istrinya, mereka menciptakan es krim yang bernama Campina di garasi rumah yang terletak di Jl. Gembong 
Sawah, Surabaya. Saat itulah mereka mendirikan CV Pranoto. Es krim Campina milik Bapak Darmo mulai dikenal dan 
menjadi es krim favorit bagi masyarakat sampai mengundang agenda kunjungan Gubernur Jawa Timur, Bapak H.M.Noer ke 
pabrik Campina pada tahun 1973. Kemudian CV Pranoto berubah nama menjadi PT Pranoto Pancajaya. 
 
Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis dan berkualitas. Demi meningkatkan 
varian produk, pada tahun 1982, Campina memindahkan lokasi pabriknya ke Rungkut, Surabaya yang sampai saat ini 
masih digunakan. Perkembangan cara penjualan Campina juga mulai beragam, dari menggunakan armada sepeda, freezer 
hingga van. 
 
Demi meningkatkan varian produk, pada tahun 1982, Campina memindahkan lokasi pabriknya ke Rungkut, Surabaya yang 
sampai saat ini masih digunakan. 
 
Sesuai dengan visi Campina untuk menjadi produsen es krim terbesar, pada tahun 1994 nama Perseroan berubah menjadi 
PT Campina Ice Cream Industry.  
 
Pada tahun 2009 Perseroan lebih memfokuskan diri pada program-program yang terkait pengurangan dampak pemanasan 
global. Langkah awal dimulai dengan bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam Sosialisasi 
mengenai Pemanasan Global.  Hal ini sesuai dengan visi Perseroan yang memiliki visi dan misi untuk menjalankan usaha 
dengan berpegang teguh pada prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. 
 
Komitmen Campina sebagai produsen es krim terbesar, selalu memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan 
lingkungan, hal ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjaga keseimbangan alam untuk mengurangi pemanasan global. 
Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan adalah penanaman 1000 pohon di Banda Aceh dan adanya Roof Top 
Organic Garden di lingkungan pabrik, dan pengolahan sampah menjadi kompos. Gaya hidup sehat pun diwujudkan dengan 
adanya vegan menu yang nikmat di kantin karyawan setiap hari. Campina juga mengundang pelajar, mahasiswa dan 
masyarakat umum dalam kegiatan ‘Factory Visit’ untuk melihat proses pembuatan es krim Campina yang higienis dan 
berkualitas. 
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13. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di 
lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah 
yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan 
dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara 
material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham 
Perdana ini. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak terlibat 
suatu perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, yaitu : (i) suatu sengketa atau 
perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iii) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang 
terdaftar pada Pengadilan Niaga; (iv) perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) maupun perkara Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan Pusat; dan (v) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara serta; (vi) 
sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak yang berwenang. 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan, 
maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 
 
14. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 
 
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN USAHA 
 
Pada tanggal 22 Juli 1972 di kota Surabaya lahir salah satu produsen es krim yang didirikan oleh Bapak Darmo Hadipranoto 
berserta istrinya, mereka menciptakan es krim yang bernama Campina di garasi rumah yang terletak di Jl. Gembong 
Sawah, Surabaya. Saat itulah mereka mendirikan CV Pranoto. Es krim Campina milik Bapak Darmo mulai dikenal dan 
menjadi es krim favorit bagi masyarakat sampai mengundang agenda kunjungan Gubernur Jawa Timur, Bapak H.M.Noer ke 
pabrik Campina pada tahun 1973. Kemudian CV Pranoto berubah nama menjadi PT Pranoto Pancajaya. 
 
Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis dan berkualitas. Demi meningkatkan 
varian produk, pada tahun 1982, Campina memindahkan lokasi pabriknya ke Rungkut, Surabaya yang sampai saat ini 
masih digunakan. Perkembangan cara penjualan Campina juga mulai beragam, dari menggunakan armada sepeda, freezer 
hingga van. 
 
Demi meningkatkan varian produk, pada tahun 1982, Campina memindahkan lokasi pabriknya ke Rungkut, Surabaya yang 
sampai saat ini masih digunakan. 
 
Sesuai dengan visi Campina untuk menjadi produsen es krim terbesar, pada tahun 1994 nama Perseroan berubah menjadi 
PT Campina Ice Cream Industry.  
 
Pada tahun 2009 Perseroan lebih memfokuskan diri pada program-program yang terkait pengurangan dampak pemanasan 
global. Langkah awal dimulai dengan bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam Sosialisasi 
mengenai Pemanasan Global.  Hal ini sesuai dengan visi Perseroan yang memiliki visi dan misi untuk menjalankan usaha 
dengan berpegang teguh pada prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. 
 
Komitmen Campina sebagai produsen es krim terbesar, selalu memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan 
lingkungan, hal ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjaga keseimbangan alam untuk mengurangi pemanasan global. 
Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan adalah penanaman 1000 pohon di Banda Aceh dan adanya Roof Top 
Organic Garden di lingkungan pabrik, dan pengolahan sampah menjadi kompos. Gaya hidup sehat pun diwujudkan dengan 
adanya vegan menu yang nikmat di kantin karyawan setiap hari. Campina juga mengundang pelajar, mahasiswa dan 
masyarakat umum dalam kegiatan ‘Factory Visit’ untuk melihat proses pembuatan es krim Campina yang higienis dan 
berkualitas. 
 
 
 
 

  

Sejarah Perseroan 
1972 Bapak Darmo Hadipranoto, CV Pranoto berdiri (cikal bakal pendirian Perseroan)   
1982 Perseroan memindahkan fasilitas produksinya ke Rungkut 
1994 Perseroan berubah nama menjadi PT Campina Ice Cream Industry  
2009 Perseroan fokus pada program-program pengurangan dampak pemanasan global 
2017 Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham 

 
MISI: 
Menjadikan Perseroan, sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku, yang terbaik dan terbesar di Indonesia 
dengan senantiasa mengutamakan kepuasan para pelanggan, para pemegang saham dan para karyawan, serta 
memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. 
 
VISI: 
Memiliki kepekaan tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar dan pelanggan, mengoptimalkan seluruh sumber daya 
dan asset  perusahaan guna memberikan nilai lebih sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemilik saham serta 
menjalankan usaha dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. 
 
KEGIATAN USAHA PERSEROAN 

 
FMCG atau barang konsumen yang bergerak cepat (Bahasa Inggris: Fast Moving Consumer Goods (FMCG)) adalah 
produk-produk yang dapat terjual secara cepat dengan harga yang terjangkau, dan biasanya merupakan kebutuhan sehari-
hari. (sumber : en.wikipedia.org) 
 
Perseroan merupakan salah satu perusahaan barang-barang konsumen (FMCG) untuk produk es krim                                           
(sumber : www. http://marketeers.com), dengan portofolio jenis produk es krim yang beragam baik dalam bentuk cake, 
cone, cup, pack dan stick. Perseroan juga memproduksi berbagai macam produk kue yang menggunakan bahan baku es 
krim. 
 
Nilai gizi terbesar pada es krim berasal dari bahan baku dasarnya, yaitu susu. Sedangkan bahan baku yang menjadi bahan 
dasar produksi adalah : Skim Milk, Sugar, Chocolate, Fat Chocolate. Itulah sebabnya es krim memiliki nilai gizi yang sangat 
tinggi, yang terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan beberapa jenis mineral, terutama calcium. Karena itulah, Es 
krim sangat baik dikonsumsi di semua kalangan sebagai makanan tambahan sehari-hari. 
 
Produk es krim yang baik memiliki beberapa karakteristik antara lain: tekstur yang halus, tidak mudah meleleh, bentuk yang 
menarik, nilai gizi tinggi dan sebagainya. Oleh karena itu, Perseroan melakukan formulasi bahan dengan tepat dan 
pengontrolan proses produksi guna menghasilkan es krim yang berkualitas.  
 
Berdasarkan data dari Euromonitor, Perseroan merupakan salah satu pemain besar dalam bisnis es krim di Asia Selatan 
dan Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, Perseroan dengan Unilever merupakan pemain yang cukup dominan di industry 
eskrim Indonesia dimana pangsa pasar keduanya di channel modern market yang mencapai 94% hingga Juli 2017. 
(sumber: Nielsen).     
 
Keberhasilan Perseroan memperoleh pangsa pasar yang cukup besar untuk channel modern market, merupakan bukti 
keberhasilan didalam strategi menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis dan berkualitas. Dari riset 
yang telah dilakukan oleh Perseroan, nampak bahwa sebagian besar pelanggan dari produk Perseroan , sebagian besar 
memilih produk karena kualitas produk yang cukup baik. Oleh Sebab itu Perseroan berusaha untuk tetap menjaga kualitas 
produk baik dari pabrik hingga berada di tangan konsumen.  
 
Keberhasilan Penjualan untuk Produk Impulse, karena Perseroan menggunakan lebih kurang 60 (enam puluh) titik distribusi 
diseluruh Indonesia dimana sebanyak 30 (tiga puluh) adalah kantor perwakilan milik Perseroan sedangkan 30 (tiga puluh) 
adalah distributor dari pihak ketiga yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga produk yang diantar dari pabrik melalui 
berbagai saluran penjualan yang berada di pasar tradisional, modern, armada keliling (mobile unit)  dan institusi hingga ke 
tangan pelanggan akhir sesuai dengan standar yang ditetapkan Perseroan. 
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Tenaga pemasaran yang ada di kantor perwakilan tersebut memiliki keahlian dan pengetahuan yang kuat dalam 
pendistribusian barang, terutama untuk produk Impulse. Tenaga Pemasaran bertanggung jawab sebagai penghubung 
dengan saluran distribusi yang terletak di pasar tradisional, modern dan institusi, dimana yang bersangkutan bertugas 
memasarkan dan mempromosikan produk Perseroan, memberikan saran atas tampilan yang ada didalam mesin pendingin 
agar menarik serta mengumpulkan informasi pasar dan menyediakan tanggapan (feedback) kepada Perseroan. 
 
Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan memiliki 60 (enam puluh) titik distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dimana 30 
(tiga puluh) kantor perwakilan milik Perseroan umumnya terletak di pulau Jawa, sedangkan untuk penetrasi secara efektif di 
wilayah lain di Indonesia seperti: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua. Perseroan mendistribusikan produk-
produknya melalui distributor lokal (pihak ketiga), sebanyak 30 (tiga puluh) titik distribusi.  
 
Sedangkan untuk produk In Home, pelanggan produk Perseroan dapat memesan dari website www.icecreamstore.co.id 
untuk produk dan diantarkan sesuai dalam jangkauan pengiriman dari Perseroan.  
 

 
 
 
Berikut adalah list dari dari 30 (tiga puluh) Kantor Perwakilan milik Perseroan yang umumnya terletak di Pulau Jawa : 
Kosambi, Cibinong, Gunung Sindur, Cibitung, Serang, Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Cirebon, Karawang, Subang, 
Yogyakarta, Semarang, Solo, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Kebumen, Kudus, Surabaya, Malang, Jember, Nganjuk, 
Mojokerto, Bojonegoro, Madura, Banyuwangi, Probolinggo, Kediri, Aceh 
 
Sedangkan 30 titik distribusi milik pihak ketiga berada didaerah : Medan, Batam, Pekanbaru, Padang, Palembang, Jambi, 
Bangka, Bali, Mataram, Ambon, Pangkalan Bun, Kupang, Balikpapan, Banjarmasin, Makasar, Manado, Kendari, Pontianak, 
Lampung, Tarakan, Palu, Gorontalo, Sorong, Tanjung Pinang, Pare-pare, Singaraja (Bali), Bone, Jayapura, Bukit Tinggi,  
 
Perseroan berusaha untuk selalu melakukan inovasi dan pengembangan produk-produknya agar menciptakan ciri khas 
dibandingkan produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh pesaingnya. Hal yang dilakukan antara lain dengan memproduksi 
berbagai macam variasi produk Perseroan dan melalui jaringan distribusi yang luas dengan menggunakan ribuan mesin 
pendingin milik Perseroan yang tersebar di berbagai saluran penjualan yang berada di pasar tradisional, modern, armada 
keliling (mobile unit) dan institusi.  
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Tenaga pemasaran yang ada di kantor perwakilan tersebut memiliki keahlian dan pengetahuan yang kuat dalam 
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Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan memiliki 60 (enam puluh) titik distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dimana 30 
(tiga puluh) kantor perwakilan milik Perseroan umumnya terletak di pulau Jawa, sedangkan untuk penetrasi secara efektif di 
wilayah lain di Indonesia seperti: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua. Perseroan mendistribusikan produk-
produknya melalui distributor lokal (pihak ketiga), sebanyak 30 (tiga puluh) titik distribusi.  
 
Sedangkan untuk produk In Home, pelanggan produk Perseroan dapat memesan dari website www.icecreamstore.co.id 
untuk produk dan diantarkan sesuai dalam jangkauan pengiriman dari Perseroan.  
 

 
 
 
Berikut adalah list dari dari 30 (tiga puluh) Kantor Perwakilan milik Perseroan yang umumnya terletak di Pulau Jawa : 
Kosambi, Cibinong, Gunung Sindur, Cibitung, Serang, Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Cirebon, Karawang, Subang, 
Yogyakarta, Semarang, Solo, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Kebumen, Kudus, Surabaya, Malang, Jember, Nganjuk, 
Mojokerto, Bojonegoro, Madura, Banyuwangi, Probolinggo, Kediri, Aceh 
 
Sedangkan 30 titik distribusi milik pihak ketiga berada didaerah : Medan, Batam, Pekanbaru, Padang, Palembang, Jambi, 
Bangka, Bali, Mataram, Ambon, Pangkalan Bun, Kupang, Balikpapan, Banjarmasin, Makasar, Manado, Kendari, Pontianak, 
Lampung, Tarakan, Palu, Gorontalo, Sorong, Tanjung Pinang, Pare-pare, Singaraja (Bali), Bone, Jayapura, Bukit Tinggi,  
 
Perseroan berusaha untuk selalu melakukan inovasi dan pengembangan produk-produknya agar menciptakan ciri khas 
dibandingkan produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh pesaingnya. Hal yang dilakukan antara lain dengan memproduksi 
berbagai macam variasi produk Perseroan dan melalui jaringan distribusi yang luas dengan menggunakan ribuan mesin 
pendingin milik Perseroan yang tersebar di berbagai saluran penjualan yang berada di pasar tradisional, modern, armada 
keliling (mobile unit) dan institusi.  
 
 

  
Perseroan meyakini bahwa sebagian keberhasilan usaha Perseroan berasal dari kemampuan dan pengetahuan melalui 
divisi pemasaran dan Research & Development dari Perseroan untuk memahami tren, selera dan kebutuhan pasar lokal 
tersebut serta kemampuan Perseroan dalam pengembangan produk, pengolahan sampai dengan pendistribusian. 
 
Didalam memperluas portofolio produk, Perseroan bekerja sama dengan Nickelodeon dan Disney untuk memiliki ijin 
menjadi pemegang lisensi dalam berbagai produk es krim.  
 
Selain dari produk dimana Perseroan memegang lisensi, Perseroan juga memiliki berbagai macam merek produk sesuai 
dengan tingkat usia yang menjadi target pasarnya. Untuk segmen anak-anak: Fantasy, Didi Cup, Blue Jack. Segmen 
remaja: Concerto dan Tropicana. Segmen dewasa: Bazooka, Hula-Hula. Dan segmen keluarga: Family pack dengan 
berbagai rasa dan ukuran. Untuk acara-acara special, ice cream cake yang akan melengkapi kemeriahan. 
 
Berikut adalah penggolongan produk Perseroan berdasarkan jenis serta target pasar : 
 

Jenis Produk Target Pasar Merek  

Impulse 

Anak-anak 

Spongebob 
Spiderman  
Patrick 
TMNT  
Happy Cow 
Fantasy  
BlueJack Didi Cup 

Petit 

Remaja 

Concerto 
Hula-Hula 
Tropicana 
Heart 
Olympia  

Dewasa 
Gold Ribbon 
Luve 

 

In – Home 

Keluarga 
Mini Pack 
Family Pack 
Multiflavour Pack 

Bulk 
Bulk 5 Liter 
Pail 8 Liter 

Decorative 
Es Potong 
Ice Cream Cake 

 
15. PRODUKSI 
 
Perseroan mengadakan supply chain management meeting yang dihadiri oleh PPIC, Pemasaran, dan Logistik untuk 
menentukan rencana dan jumlah produksi yang diadakan secara rutin setiap bulan berdasarkan data realisasi penjualan 
serta buffer stock yang tersedia serta rencana aktifitas promosi.  
 
Berdasarkan hasil pertemuan supply chain, maka pengaturan atau menjadwalan proses Produksi berdasarkan jadwal yang 
dibuat oleh PPIC ( Production Planning Inventory Control ), disesuaikan dengan kebutuhan produk yang ada di pasaran. 
Kebutuhan bahan baku, packaging material dan bahan tambahan lain, diatur dan di kontrol juga oleh PPIC untuk memenuhi 
kebutuhan proses Produksi. 
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Nilai gizi terbesar pada es krim berasal dari bahan baku dasarnya, yaitu susu. Itulah sebabnya es krim memiliki nilai gizi 
yang sangat tinggi, yang terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan beberapa jenis mineral, terutama calcium. 
Karena itulah, Es krim sangat baik dikonsumsi di semua kalangan sebagai makanan tambahan sehari-hari. 
 
Produk es krim yang baik memiliki beberapa karakteristik antara lain: tekstur yang halus, tidak mudah meleleh, bentuk yang 
menarik, nilai gizi tinggi dan sebagainya. Oleh karena itu, Perseroan melakukan formulasi bahan dengan tepat dan 
pengontrolan proses produksi guna menghasilkan es krim yang berkualitas.  
 
Proses produksi merupakan suatu urutan proses yang mengubah bahan baku menjadi  bahan jadi atau sampai 
dihasilkannya Ice Cream. Proses produksi Perseroan terdiri dari beberapa tahapan secara berturut-turut adalah 
pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, penuaan (aging), pendinginan, pembekuan, pengemasan dan penyimpanan.  
 
Proses Produksi Es Krim PT. Campina Ice Cream Industry 

 
 

Bahan Baku 

Pencampuran  

Pasteurisasi  

Homogenisasi 

Cooling  

Soft Ice 

Aging  

Freezing  

Penyimpanan  

Es Krim 

Packaging 

Hardening  

Stick  
(mesin Ria/Rollo) 

Family Pack 
(manual) 

Filling 

Cone dan Cup 
(mesin Fillmark) 

Penimbangan 

Stick Premium 
(hoyer) 
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Bahan Baku 

Pencampuran  

Pasteurisasi  

Homogenisasi 

Cooling  

Soft Ice 

Aging  

Freezing  

Penyimpanan  

Es Krim 

Packaging 

Hardening  

Stick  
(mesin Ria/Rollo) 

Family Pack 
(manual) 

Filling 
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Penimbangan 
Proses penimbangan bahan baku merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam proses pengolahan es krim. 
Penimbangan bahan-bahan penyusun es krim dengan komposisi yang tepat memegang peranan penting karena 
mempengaruhi kualitas es krim yang dihasilkan, sehingga penimbangan harus benar-benar sesuai dengan formula yang 
telah ditentukan.  
 
Mixing (Pencampuran) 
Pencampuran dilakukan untuk mencampur semua bahan-bahan penyusun baik yang berbentuk cairan maupun kering 
seperti gula, stabilizer, emulsifier, dan sebagainya. 
 
Pasteurisasi 
Pasteurisasi adalah proses pemanasan adonan dari es krim ( mix )  dalam kurun waktu dan temperatur yang diperlukan 
untuk mematikan mikroorganisme yang bersifat patogen yang terdapat dalam mix es krim.  
 
Homogenisasi 
Proses homogenisasi bertujuan untuk memecah ukuran globula-globula lemak yang akan menghasilkan tekstur es krim 
menjadi lebih halus. Pada proses, mix dilewatkan pada celah yang sangat sempit dengan tekanan yang sangat tinggi. 
 
Cooling (Pendinginan) 
Pendinginan ini bertujuan untuk memberikan efek shock temperature pada mix, sehingga bisa membantu membunuh 
mikroba dan membantu proses aging berjalan dengan baik. 
 
Aging 
Proses aging bertujuan untuk memberi waktu stabilizer bekerja dengan optimal, sehingga tekstur dan performance dari es 
krim menjadi lebih baik dan lebih tahan terhadap kelumeran. Proses aging dilakukan dengan menempatkan mix pada tangki 
aging yang dilengkapi dengan double jacket, sehingga temperature bisa di pertahankan. 
   
Freezing (Pembekuan) 
Mix dari aging tank dialirkan ke dalam continuous freezer (CF) untuk dilakukan proses pembekuan. Mix pada continuous 
freezer akan mengalami pengadukan sehingga terjadi pengaliran udara (aerasi) ke dalam ice cream mix, yang biasa disebut 
overrun ( jumlah udara yang dialirkan dalam ice cream), dengan tujuan ice cream menjadi lebih lembut dan mengurangi 
rasa dingin yang berlebihan saat dikonsumsi. 
 
Filling 
Proses filling (pengisian) es krim ke dalam kemasan. Kemasan yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya, ad cup, cone 
ataupun family pack. 
 
Hardening 
Soft ice yang sudah dimasukkan kedalam kemasan, dikeraskan dengan cara memasukkan ke dalam ruangan pendingin                
(tunnel), dengan tujuan hampir semua air yang ada dalam produk akan membeku dan ice cream tidak akan mengalami 
kelumeran pada proses packing. 
 
Packaging 
Ice Cream dimasukkan ke dalam karton, dengan jumlah tertentu, sebelum dikirim ke bagian Gudang Freezing room untuk 
dilakukan penyimpanan 
 
Penyimpanan 
Produk yang sudah selesai diproduksi akan disimpan di dalam gudang barang jadi. Produk disusun pada palet-palet yang 
berada di cold storage. 
 
Pada setiap tahapan produksi, tim QA/QC  Quality Assurance (“QA”) / Quality Control (“QC”) melakukan proses 
pengontrolan kualitas selama proses produksi dilakukan mulai dari bahan baku, selama proses berlangung sampai 
dihasilkannya ice cream yang berkualitas, sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan.  
 
Secara keseluruhan, Perseroan memiliki Perseroan dalam memproduksi semua produknya di pabrik di daerah Surabaya 
yang beralamat di Jalan Rungkut Industri II  No. 15-17 Surabaya – 60293. Untuk proses produksi, pabrik Perseroan 
menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh Pemerintah. Sedangkan untuk penyimpanan barang jadi Perseroan 
memiliki generator listrik yang digunakan sebagai cadangan, yang menggunakan bahan bakar diesel.  
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Didalam proses produksi pabrik Perseroan tidak memiliki generator listrik sebagai cadangan karena pabrik Perseroan jarang 
mengalami gangguan listrik yang memberikan dampak pada produksi. Perseroan memiliki pencatatan harian pada 
temperatur gudang untuk memenuhi kebutuhan produk Perseroan yang mayoritas sensitif terhadap suhu udara. Proses 
Produksi di Perseroan berlangsung  24 jam selama 7 hari kerja perminggu. 
 
Dalam 3 tahun terakhir rata-rata kapasitas produksi sebesar 19 juta liter per tahun 
 
16. BAHAN BAKU DAN PEMASOK 
 
Didalam memilih bahan baku, Perseroan memilih bahan baku yang berkualitas agar dapat memenuhi standar dari 
produknya, namun demikian untuk memenuhi standar tinggi, Perseroan memiliki banyak alternatif pemasok yang dapat 
memenuhi standar tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh beberapa pemasok saja.  
 
Bahan baku yang menjadi bahan dasar produksi adalah : Skim Milk, Sugar, Chocolate, Fat Chocolate. Perseroan tidak 
memiliki ketergantungan terhadap pemasok dari luar negeri oleh sebab itu risiko terjadinya fluktuasi nilai tukar tidak 
berpengaruh besar terhadap harga pembelian bahan baku.   
 
Perseroan umumnya tidak bergantung pada satu pemasok dikarenakan kemudahan Perseroan untuk berpindah ke 
pemasok lain jika diperlukan. Faktor-faktor seperti efisiensi, reliabilitas, kapasitas, penetapan harga dan layanan 
dipertimbangkan sebelum memilih pemasok. Tidak ada satupun pemasok yang membukukan lebih dari 10% dari total 
beban penjualan Perseroan.  
 
Tidak ada Direksi Perseroan, manajemen kunci atau pemegang saham pengendali yang berhubungan atau memiliki 
kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap salah satu pemasok Perseroan. 
 
17. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN 
 
Penjualan 
 
Kegiatan usaha Perusahaan meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi es krim. 
 
Untuk menjual Produknya, Perseroan melakukan baik penjualan langsung maupun tidak langsung. Untuk Penjualan 
langsung Perseroan menjual produknya ke toko-toko, toko Makanan/Minuman, kios-kios, dan pasar tradisional lain dengan 
menggunakan armada milik Perseroan. Penjualan tidak langsung dilakukan melalui agen/distributor yang tersebar di seluruh 
wilayah kepulauan Indonesia.  
 
Semua penjualan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah, berikut adalah nilai Penjualan Bersih Perseroan : 
 

(dalam Rp juta) Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2017 2016 2016 2015 2014 

Penjualan   485.650   436.160   934.929   903.742   901.460  
Retur penjualan  (4.868)  (1.341)  (4.397)  (964)  (12.060) 
Penjualan Bersih  480.782   434.819   930.532   902.778   889.400  

 
Produk Perseroan dijual kepada konsumen pengguna melalui berbagai saluran, yang meliputi pasar tradisional, modern dan 
institusi. Melalui 60 (enam puluh) titik distribusi di seluruh Indonesia Perseroan dapat mendistribusikan produk-produk 
tersebut melalui hingga mencapai ribuan mesin pendingan yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga produk yang diantar 
dari pabrik melalui berbagai saluran penjualan yang berada di pasar tradisional, modern, armada keliling (mobile unit)  dan 
institusi hingga ke tangan pelanggan akhir sesuai dengan standar yang ditetapkan Perseroan. 
 
Dari 60 (enam puluh) titik distribusi, dimana 30 (tiga puluh) kantor distribusi merupakan distributor milik pihak ketiga. 
Perseroan berencana untuk menambah kantor perwakilan di masa mendatang terutama untuk distribusi di luar pulau Jawa. 
Namun demikian didalam memilih pihak ketiga yang akan diajak bekerjasama, distributor tersebut memiliki perjanjian 
dengan Perseroan untuk tidak mendistribusikan produk milik produsen lain serta kriteria berupa cakupan jaringan penjualan, 
rekam jejak kinerja dan sumber keuangan mereka. 
 
Di 60 (enam puluh) titik distribusi terdapat tenaga penjualan bertanggung jawab sebagai penghubung dengan saluran 
distribusi yang terletak di pasar tradisional, modern dan institusi, dimana yang bersangkutan bertugas memasarkan dan 
mempromosikan produk Perseroan, memberikan saran atas tampilan yang ada didalam mesin pendingin agar menarik serta 
mengumpulkan informasi pasar dan menyediakan tanggapan (feedback) kepada Perseroan. 
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Tenaga pemasaran juga melakukan penagihan atas hasil penjualan secara langsung dari cabang-cabang dan bertanggung 
jawab atas persediaan dan karyawan penjualan yang bekerja di cabang. Perseroan umumnya tidak menandatangani 
kontrak penjualan jangka panjang dengan di pasar tradisional, modern dan institusi. Sebagian besar dari penjualan 
Perseroan dilakukan dalam jangka waktu pendek. 
 
Setelah informasi dari tenaga pemasaran diketahui, maka Perseroan segera melakukan pengiriman ke ribuan mesin 
pendingan yang tersebar di seluruh Indonesia yang terletak di pasar tradisional, modern dan institusi berdasarkan data dari 
60 (enam puluh) titik distribusi di seluruh Indonesia. Titik distribusi ini membawahi tenaga pemasaran yang memiliki tugas 
membina hubungan baik dengan pasar tradisional, modern dan institusi dimana Perseroan menempatkan mesin 
pendinginnya dimana merupakan ujung tombak pemasaran produk-produk Perseroan. 
 
Namun demikian sebelum Perseroan menempatkan mesin Pendingin di pasar tradisional, modern dan institusi , maka harus  
melalui berbagai macam kriteria diantaranya :  
 
- Data demografi / kependudukan yang dimiliki Perseroan. Data demografi sangat diperlukan dimana dapat menentukan 

jenis produk yang akan ditempatkan serta tampilan yang cocok tepat pada 
- Kekuatan daya listrik yang dimiliki oleh pasar tradisional, modern dan institusi agar dapat terpenuhi standar produk 

yang dipasarkan 
- Kemampuan keuangan dari pasar tradisional, modern dan institusi 
 
Berikut adalah deskripsi dari saluran penjualan dari Perseroan : 
 
Pasar Tradisional 
 
Perdagangan atau pasar tradisional tetap merupakan saluran penjualan yang dominan dan penting walaupun 
kecenderungan perdagangan modern menunjukkan perkembangan pesat saat ini. Mayoritas dari toko pada saluran 
perdagangan tradisional merupakan kios dan toko semi permanen. Saluran penjualan ini memiliki kontribusi mayoritas 
terhadap penjualan Perseroan. Perseroan meyakini bahwa operasional distribusi yang luas melalui saluran ini merupakan 
keunggulan bersaing utama bagi Perseroan dikarenakan kesulitan dalam menciptakan titik penjualan distribusi yang luas 
pada saluran ini membuat hambatan yang besar bagi kompetitor kecil dan pemain baru. 
 
Pasar Modern 
 
Saluran perdagangan modern meliputi penjualan melalui pemain besar seperti Carrefour, Alfamart, Indomaret, Giant, 
Superindo, Hypermart dan Lottemart. Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan besar tersebut 
yang berada di tingkat manajemen senior dan tim dikantor pusat.  
 
Institusi 
 
Saluran perdagangan institusi merupakan penjualan di lokasi seperti hotel, restoran, dan cafe. Meskipun kecil, saluran 
penjualan ini merupakan sarana tambahan agar produk Perseroan lebih dikenal.  
 
Armada Keliling (Mobile Unit) 
 
Armada keliling berada dibawah agen yang mengambil produknya dari titik distribusi, dimana setiap agen setidaknya 
memiliki 15 armada keliling. Keuntungan yang dimiliki dari agen adalah selisih dari harga jual kepada konsumen akhir.  
 
Home Delivery 
 
Untuk Produk In-Home, Perseroan juga melayani pembelian melalui toko online dan dikirimkan melalui channel home 
delivery. Dimana pemesanan terhadap produk Perseroan dapat dilakukan melalui website Perseroan yaitu 
www.icecreamstore.co.id. Perseroan juga menjalin kerjasama dengan beberapa shopping online, diantaranya: tokopedia, 
lazada dan blibli.  
 
Pemasaran 
 
Perseroan yakin bahwa pengakuan dan reputasi merek Perseroan yang baik merupakan faktor penting dalam kesuksesan 
bisnis Perseroan. Perseroan mempromosikan merek Perseroan melalui aktivitas pemasaran dan promosi yang bervariasi. 
Pemasaran Perseroan menggunakan teknik sebagai berikut: media ”above the line” yang terdiri atas iklan televisi (saluran 
pemasaran Perseroan yang paling penting), media digital, sponsor program dan papan iklan; program dalam toko – yang 
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terdiri atas penampilan, kategori manajemen, dan promosi di dalam toko; aktivasi luar toko, yang terdiri atas peluncuran 
merek dan keterlibatan konsumen; dan distribusi – yang terdiri atas program layanan pelanggan dan perluasan geografis. 
Perseroan juga memiliki program tampilan untuk membantu Perseroan dalam membujuk pedagang eceran agar produk 
Perseroan dapat ditampilkan secara menonjol. 
 
Pelanggan 
 
Perseroan pada umumnya memberikan ketentuan kredit dengan jangka waktu pendek kepada Pasar Tradisional, Pasar 
Modern dan Institusi. Perseroan juga dapat memberikan kelonggaran pembayaran apabila terjadi keterlambatan dalam 
penerimaan barang yang disebabkan oleh pihak eksternal seperti masalah penanganan, cuaca buruk, jalan rusak, insiden 
yang terjadi di perjalanan atau bencana alam yang berada di luar kendali Perseroan. Kelonggaran pembayaran akan 
diberikan sejumlah hari keterlambatan pengiriman. Perseroan tidak menjual produk dalam basis konsinyasi. 
 
18. PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK 
 
Salah satu hasil dari interaksi hubungan dengan pelanggan adalah masukan dari pelanggan mengenai jenis produk yang 
sesuai dengan selera pasar. Informasi yang didapat ini merupakan salah satu kunci didalam pengembangan dan inovasi 
produk yang dilakukan. Perseroan yakin bahwa pengembangan produk merupakan salah satu kunci keberhasilan dan 
pertumbuhannya. Perseroan terus melakukan invoasi dan peremajaan produk untuk memenuhi preferensi dan kebutuhan 
konsumen yang terus berubah, untuk mengikuti evolusi teknologi dan untuk mempertahankan daya saing. Perseroan terus 
mengevaluasi pasar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai preferensi konsumen, dan Perseroan juga 
terus melakukan tinjauan pada produk baru serta pengemasan dan penyajian dari produk Perseroan yang telah ada. Dari 
waktu ke waktu, Perseroan terus memperkenalkan produk baru. 
 
Penetapan Harga 
 
Produk Perseroan bersaing di berbagai segmen pasar. Perseroan pada umumnya menentukan harga produk Perseroan 
dengan memperhatikan strategi perusahaan dan pemasaran, biaya masukan, daya beli, persaingan dan beban logistik.  
 
19. TEKNOLOGI INFORMASI 
 
Perseroan menggunakan pendekatan berbasis teknologi informasi (“TI”) yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi 
pada manajemen penjualan, pengawasan persediaan dan logistik. Perseroan menggunakan VPN untuk menghubungkan 
kantor Pusat, Pabrik dan cabang. Koneksi berbasis VPN ini pada beberapa cabang ke Kantor Pusat dan Pabrik disediakan 
oleh dua provider yang berbeda (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk), sehingga meminimalkan 
kegagalan koneksi karena adanya jaringan backup (sekunder).  
 
Tenaga penjualan dari cabang yang dimiliki oleh Perseroan telah terotomatisasi dengan menggunakan telepon genggam 
berbasis Android yang memiliki aplikasi dengan fungsi manajemen rute, manajemen pesanan, manajemen persediaan, 
manajemen uang, manajemen kredit, GPS, persentasi dan survei. Staf penjualan membawa telepon genggam tersebut 
pada saat menjual produk Perseroan dan menggunakannya untuk mencatat data penjualan dan konsumen. Peralatan 
tersebut tersambung dengan kantor pusat melalui VPN, yang membuat Perseroan dapat mengawasi data penjualan dan 
kinerja staf penjualannya. Aplikasi yang digunakan oleh staf penjualan juga mencatat rute mereka pada hari itu. Setiap staf 
penjualan memiliki rute yang tetap dan harus mencatat angka kilometre awal pada kendaraan mereka setiap pagi sebelum 
mereka memulai rute mereka. Penggunaan tekonologi ini membantu dan memastikan efisiensi distribusi pada tim penjualan 
dan membuat manajemen untuk dapat mencatat dan menganalisa rute penjualan. 
 
Perseroan juga memiliki solusi arsitektur perusahaan yang terintegrasi yang menghubungkan seluruh divisi dalam 
Perseroan. Perseroan bekerja sama dengan penyedia teknologi informasi yang memiliki reputasi baik seperti Hewlett 
Packard, Metro Data, Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo, Qlikview dan Nielsen Spacemen Professional untuk 
mengimplementasikan pendekatan berbasis TI untuk bisnisnya.  
 
20. LOGISTIK DAN PERSEDIAAN 
 
Manajemen Persediaan 
 
Perseroan mengawasi dan mengelola tingkat persediaan bahan baku dan produk jadi untuk mengoptimalkan usaha. 
Perseroan memiliki manajemen untuk merencanakan dan mengalokasikan ruang gudang dan stok bahan baku dan produk 
jadi untuk menyesuaikan kebutuhan dan jadwal pengiriman. 
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Bahan baku yang menjadi bahan dasar produksi adalah : Skim Milk, Sugar, Chocolate, Fat Chocolate. Tingkat persediaan 
bahan baku yang pada umumnya dikelola oleh Perseroan bervariasi tergantung pada rencana penjualan,  harga di tingkat 
dunia, nilai tukar dan volume pembelian.  
 
Persediaan dalam jumlah yang signifikan dapat meningkatkan biaya penyimpanan, biaya handling, risiko kerusakan dan 
kadaluarsa serta membutuhkan modal kerja yang lebih besar. Oleh karena itu, Perseroan secara aktif mengawasi dan 
mereview tingkat persediaan Perseroan secara rutin dan berusaha untuk mengelola tingkat persediaan yang layak untuk 
kebutuhan proses produksi Perseroan. 
 
Perseroan memperkirakan volume produksi untuk produk jadi dan mengelola tingkat persediaan yang layak berdasarkan 
perkiraan penjualan. Perseroan dengan seksama mengawasi dan menilai kinerja penjualan produk yang relevan sehingga 
Perseroan dapat menyesuaikan perencanaan product mix dan produksi yang relevan. 
 
Perseroan menggunakan metode yang secara efektif mengkategorikan dan mengatur persediaan untuk mengidentifikasi 
tanggal kadaluarsa. 
 
Pergudangan 
 
Perseroan umumnya menyimpan bahan baku untuk masing-masing fasilitas produksi dan barang jadi secara langsung di 
fasilitas tersebut. Bahan baku dan barang jadi disimpan di kawasan yang didedikasikan terpisah pada setiap fasilitas. 
Gudang Perseroan juga dilengkapi ruang dingin khusus yang menyimpan bahan jadi yang memiliki ketentuan suhu spesifik 
untuk menjaga kualitas. 
 
21. PENGENDALIAN KUALITAS 
 
Perseroan telah mengimplementasikan program manajemen mutu total yang komprehensif dan mengikuti system 
pengawasan kualitas yang ketat pada seluruh usaha Perseroan, mulai dari pencarian bahan baku sampai dengan 
proses/pengolahan/pembuatan, pengemasan, inspeksi barang jadi, penyimpanan persediaan dan distribusi, dan penjualan. 
Perseroan berjuang untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebelum memilih pemasok, Perseroan 
melakukan audit terhadap pemasok untuk memastikan proses produksi tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan. Bahan 
baku yang diterima juga diinspeksi secara teliti melalui berberbagai proses untuk memastikan bahan baku telah memenuhi 
standar kualitas Perseroan. Selama proses produksi dan sebelum barang jadi didistribusikan, seluruh produk Perseroan 
harus melalui berbagai macam inspeksi pengawasan kualitas.  
 
Perseroan juga mengawasi persediaan yang ada pada pendingin milik Perseroan yang terletak di lokasi-lokasi dari Pasar 
Tradisional, Pasar Modern dan Institusi. Produk yang cacat atau kadaluarsa dapat dikembalikan untuk dibuang dan diganti 
dengan produk baru.  
 
Perseroan memiliki sertifikasi halal untuk produknya dan sertidikasi dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), yang diperlukan untuk pembelian kaum muslim yang berdasarkan 
praktek Islam. Perseroan dan memiliki sertifikat halal untuk seluruh produk Perseroan.  
 
Bukti dari keberhasilan Perseroan untuk standar kualitas yang tinggi adalah pengakuan dari pihak ketiga berupa sertifikasi :  
 
- ISO 9001:2008 Quality Standard dari BV (Bureau Veritas) sejak tahun 2011  
- Sertifikat Good Manufacturing Practice dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). 
- HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) pada Tahun 2014 dari WQA (World Quality Asurance).  
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22. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 
 
Perseroan menganggap bahwa pengimplementasian dari praktek tanggung jawab lingkungan dan pengelolaan standar 
lingkungan yang baik merupakan asset dan keunggulan bersaing yang berharga, disamping menurunkan dampak usaha 
Perseroan terhadap lingkungan sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial. Pengimplementasian praktek 
tanggung jawab lingkungan hidup juga menurunkan risiko Perseroan atas timbulnya tanggung jawab Perseroan 
sehubungan dengan peraturan dan hukum perlindungan lingkungan.  

Perseroan tunduk pada berbagai macam peraturan lingkungan hidup dan tindakan tertentu yang telah dilakukan Perseroan 
kepada Pemerintah berdasarkan ketentuan dari berbagai macam izin dan lisensi yang dimilikinya. Perseroan yakin bahwa 
usaha Perseroan telah memenuhi aspek yang material sehubungan dengan peraturan lingkungan hidup yang berlaku dan 
Perseroan telah mendapatkan izin yang diperlukan sehubungan dengan peraturan lingkungan. 
 
Perseroan telah melengkapi pabrik dengan fasilitas yang diperlukan dan juga memperkerjakan karyawan untuk mengawasi 
kepatuhan sesuai dengan standar lingkungan hidup yang berlaku. Pabrik Perseroan telah memenuhi ketentuan atas izin 
pengelolaan limbah dan manajemen limbah air Perseroan juga mengalami inspeksi secara rutin. 
 
Pabrik Perseroan telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup (UKL-UPL) yang telah disetujui oleh otoritas pemerintah daerah setempat dan Izin Lingkungan Hidup. 
 
Jenis limbah yang dihasilkan dari pabrik Perseroan antara lain limbah padat, limbah cair, dan limbah B3. Untuk pelaporan 
monitoring limbah B3 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai peraturan Pemerintah. Tetapi untuk azas penaatan 
pengelolaan lingkungan dilakukan juga pengukuran tingkat kebisingan dan emisi udara terhadap cerobong boiler, genset 
dan pengukuran kualitas udara di lingkungan pabrik yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai aturan Pemerintah. 
Perseroan memiliki ambang batas tingkat pencemaran atas limbah yang dihasilkan tidak melebihi batasan yang diatur oleh 
lembaga yang berwenang/BAPEDAL.  
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Perseroan akan terus berusaha untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangan dibidang 
lingkungan hidup, termasuk upaya pemantauan tingkat pencemaran atas limbah yang dihasilkan untuk memastikan agar 
limbah tersebut berada di bawah parameter/ambang batas tingkat pencemaran yang ditentukan oleh instansi yang 
berwenang 
 
Bukti dari keberhasilan Perseroan untuk standar lingkungan hidup yang tinggi adalah pengakuan dari pihak ketiga berupa 
sertifikasi :  
- ISO 14001:2004 di Tahun 2014 dari LRQA (Lyoid Register Quality Asurance) untuk sistem manajemen lingkungan 

Perseroan.  
- Sertifikat PROPER BIRU dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan).  
 
Deskripsi lebih jelas mengenai kegiatan operasional dari Perseroan yang ramah lingkungan dapat dilihat pada Sub Bab : 
Kegiatan Usaha Yang Ramah Lingkungan dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 
Responsibility / CSR) 
 
23. KEUNGGULAN PERSEROAN DIBANDINGKAN DENGAN PESAING 
 
Salah Satu  Pemimpin Pasar Pada Produk Es Krim 
 
Perseroan merupakan salah satu perusahaan barang-barang konsumen (FMCG) untuk produk es krim (sumber : www. 
http://marketeers.com) di Indonesia yang didukung dengan merek produk yang kuat dan loyalitas konsumen akan 
produknya yang beragam, Perseroan merupakan pemimpin pasar untuk berbagai segmen pada industri es krim di 
Indonesia 
 
Berdasarkan data dari Euromonitor, Perseroan merupakan salah satu pemain besar dalam bisnis es krim di Asia Selatan 
dan Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, Perseroan dengan Unilever merupakan pemain yang cukup dominan di industry 
eskrim Indonesia dimana pangsa pasar keduanya di channel modern market yang mencapai 94% hingga Juli 2017. 
(sumber: Nielsen) 
 
Kemampuan Perseroan untuk memprediksi dan memenuhi permintaan konsumen membuat Perseroan dapat menciptakan 
portofolio merek produk es krim yang dikenal, yang mendapatkan manfaat dari loyalitas merek nasional yang kuat diantara 
konsumen-konsumen di Indonesia.  
 
Perseroan dapat memanfaatkan inovasinya dalam pengembangan dan pemasaran produk untuk menciptakan posisi 
pemimpin dan membantu mengembangkan portofolio produk Perseroan. Perseroan telah menjalankan strategi penjelajahan 
segmen pasar secara selektif yang menghasilkan penawaran produk yang luas dan memenuhi standar kualitas produk yang 
yang diinginkan oleh konsumen es krim.  
 
Perseroan telah menciptakan merek-merek sendiri melalui pengembangan segmen pasar yang belum tergali dan 
memproduksi barang-barang yang berkualitas dan harga terjangkau. Perseroan meyakini bahwa strategi ini akan tetap 
membuat Perseroan terus memperluas portofolio produk-produknya yang telah dikenal baik dan terus memperkuat merek-
merek Perseroan. Salah satu bukti dari keberhasilan pengembangan merek adalah varian es krim yang lengkap yang 
dimiliki oleh Perseroan (mulai dari impulse - inhome-family-low fat-bulk-dessert) 
 
Jaringan Distribusi Yang Kuat Dan Modern Di Indonesia Serta Dukungan Jaringan Distributor  
 
Perseroan memiliki pengalaman dan keahlian dalam hal distribusi barang. Perseroan mendistribusikan produk-produknya di 
seluruh Indonesia melalui titik distribusi Perseroan  yang hingga kini dengan menggunakan sistem infrastruktur untuk 
Produk Impulse, karena Perseroan menggunakan lebih kurang 60 (enam puluh) titik distribusi diseluruh Indonesia dimana 
sebanyak 30 (tiga puluh) adalah kantor perwakilan milik Perseroan sedangkan 30 (tiga puluh) adalah distributor dari pihak 
ketiga yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga produk yang diantar dari pabrik melalui berbagai saluran penjualan 
yang berada di pasar tradisional, modern, armada keliling (mobile unit)  dan institusi hingga ke tangan pelanggan akhir 
sesuai dengan standar yang ditetapkan Perseroan. 
 
Sistem jaringan ini telah memberikan Perseroan jangkauan distribusi yang luas hingga ribuan unit mesin pendingin yang 
tersebar baik di Pasar Tradisional, Pasar Modern maupun Institusi. 
 
Jaringan distribusi Perseroan memasok produk Perseroan melalui berbagai saluran perdagangan (Pasar Tradisional – 
seperti toko /  kios di pasar; Pasar Modern – seperti Alfamart, Indomart ; dan Institusi – seperti koperasi)  
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Melalui saluran perdagangan ini, Perseroan mampu mendistribusikan produknya melalui berbagai saluran penjualan hingga 
pada ribuan unit mesin pendingin yang tersebar baik di Pasar Tradisional, Pasar Modern maupun Institusi. Kemampuan 
Perseroan untuk memanfaatkan kemampuan pedagang lokal untuk meningkatkan penjualan dan memanfaatkan momentum 
tertentu.Saat ini, saluran perdagangan tradisional merupakan saluran yang paling kuat dan paling penting dalam jaringan 
distribusi Perseroan, dan berhasil mengkontribusikan mayoritas penjualan Perseroan. Pengetahuan Perseroan terhadap 
pedagang lokal memiliki peran penting dalam hubungannya dengan toko-toko distributor lokal, dan Perseroan meyakini 
bahwa hal tersebut merupakan salah satu keunggulan dibandingkan pemain internasional pesaingnya, yang didukung 
dengan pengetahuan Perseroan akan praktek bisnis dan kebiasaan setempat di Indonesia.  
 
Perseroan menggunakan tekonologi modern untuk mendorong efisiensi pada pengawasan persediaan yang tersebar di 
seluruh jaringan distribusi Perseroan. Untuk menjaga kualitas produk hingga ke tangan konsumen, maka perseroan juga 
menerapkan Real-Time Temperature Monitoring pada jalur Distribusi produk yang terpasang pada gudang penyimpanan 
maupun mobil distribusi.  
 
Perseroan yakin bahwa usaha distribusi yang luas melalui 60 (enam puluh) titik distribusi di seluruh Indonesia merupakan 
keunggulan bersaing yang utama bagi Perseroan, dengan kesulitan dalam membangun jaringan logistik yang efisien 
menciptakan halangan bagi kompetitor kecil dan pendatang baru untuk masuk ke dalam bisnis ini. Selanjutnya, Perseroan 
juga yakin bahwa jaringan distribusi yang tersebar secara geografis dan didukung oleh infrastruktur logistik dengan lead 
time yang pendek, memberikan kemampuan pada Perseroan untuk mendistribusikan produk secara nasional dengan biaya 
yang efisien. 
 
Kemampuan Pengembangan Produk Dan Kapabilitas Produksi Yang Kuat, Dan Rekam Jejak Pada Inovasi Produk 
Yang Telah Terbukti. 
 
Kemampuan yang baik dalam pengembangan produk telah membuat Perseroan mampu memproduksi beragam produk dan 
meningkatkan kualitas produknya bertahun-tahun. Tim pengembangan mengumpulkan intelejensi pasar secara regular dari 
tim penjualan dan pemasaran untuk mengembangkan produk baru dalam rangka peningkatan dan perluasan ragam produk-
produk Perseroan.  
 
Tim pengembangan produk Perseroan memiliki rekam jejak yang baik atas inovasi-inovasi produk yang memenuhi tren 
konsumen, perkembangan tekonologi dan persaingan. Perseroan meyakini bahwa riset produk dan kemampuan 
pengembangan produk telah menjadikan Perseroan mampu meningkatkan kualitas produk yang ada, perluasan ragam 
produk secara terus menerus dan diversifikasi bauran produk dari produk-produk Perseroan, serta mempertahankan daya 
saing Perseroan di dalam industri FMCG di Indonesia. 
 
Pabrik Perseroan memanfaatkan peralatan yang modern dan berteknologi tinggi yang berasal dari produsen mesin 
terkemuka dari Eropa. Pabrik Perseroan juga telah mendapatkan sejumlah sertifikasi, seperti : 
- ISO 9001:2008 Quality Standard dari BV (Bureau Veritas) sejak tahun 2011  
- HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) pada Tahun 2014 dari WQA (World Quality Asurance),  
- Sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) sejak tahun 2002 yang dikeluarkan oleh BPOM setiap tahun yang 

dilakukan inspeksi secara mendadak,  
- Sertifikasi halal sejak tahun 2000 yang dikeluarkan oleh MUI.  
 
Perseroan yakin bahwa pedoman yang digunakan pada fasilitas produksi Perseroan memastikan bahwa pelanggan 
Perseroan telah mendapatkan produk yang berkualitas yang sesuai dengan cara produksi yang baik (best in class 
manufacturing process).  
 
Tim Manajemen Yang Berpengalaman Dengan Rekam Jejak Yang Baik Dalam Industri 
 
Tim manajemen Perseroan terdiri dari profesional yang berpengalaman dan berkualitas di bidangnya, dengan pengalaman 
kerja sebelumnya di perusahaan FMCG internasional terkemuka, khususnya yang berhubungan dengan pendirian, 
pengelolaan, dan pengoperasian kegiatan usaha barang konsumen. Tim manajemen senior Perseroan telah lama bekerja di 
Perseroan dan memiliki pengalaman yang luas dalam industri ini di Indonesia.  
 
Perseroan juga mendapat manfaat dari tim manajemen yang berpengalaman dan memiliki jiwa kewirausahaan yang selama 
ini telah menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan bisnis, mengembangkan merek di berbagai segmen 
konsumen, mengembangkan dan menumbuhkan budaya inovasi dan unggul pada seluruh organisasi Perseroan, dan 
meningkatkan pertumbuhan usaha Perseroan.  
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Melalui saluran perdagangan ini, Perseroan mampu mendistribusikan produknya melalui berbagai saluran penjualan hingga 
pada ribuan unit mesin pendingin yang tersebar baik di Pasar Tradisional, Pasar Modern maupun Institusi. Kemampuan 
Perseroan untuk memanfaatkan kemampuan pedagang lokal untuk meningkatkan penjualan dan memanfaatkan momentum 
tertentu.Saat ini, saluran perdagangan tradisional merupakan saluran yang paling kuat dan paling penting dalam jaringan 
distribusi Perseroan, dan berhasil mengkontribusikan mayoritas penjualan Perseroan. Pengetahuan Perseroan terhadap 
pedagang lokal memiliki peran penting dalam hubungannya dengan toko-toko distributor lokal, dan Perseroan meyakini 
bahwa hal tersebut merupakan salah satu keunggulan dibandingkan pemain internasional pesaingnya, yang didukung 
dengan pengetahuan Perseroan akan praktek bisnis dan kebiasaan setempat di Indonesia.  
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Perseroan yakin bahwa usaha distribusi yang luas melalui 60 (enam puluh) titik distribusi di seluruh Indonesia merupakan 
keunggulan bersaing yang utama bagi Perseroan, dengan kesulitan dalam membangun jaringan logistik yang efisien 
menciptakan halangan bagi kompetitor kecil dan pendatang baru untuk masuk ke dalam bisnis ini. Selanjutnya, Perseroan 
juga yakin bahwa jaringan distribusi yang tersebar secara geografis dan didukung oleh infrastruktur logistik dengan lead 
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yang efisien. 
 
Kemampuan Pengembangan Produk Dan Kapabilitas Produksi Yang Kuat, Dan Rekam Jejak Pada Inovasi Produk 
Yang Telah Terbukti. 
 
Kemampuan yang baik dalam pengembangan produk telah membuat Perseroan mampu memproduksi beragam produk dan 
meningkatkan kualitas produknya bertahun-tahun. Tim pengembangan mengumpulkan intelejensi pasar secara regular dari 
tim penjualan dan pemasaran untuk mengembangkan produk baru dalam rangka peningkatan dan perluasan ragam produk-
produk Perseroan.  
 
Tim pengembangan produk Perseroan memiliki rekam jejak yang baik atas inovasi-inovasi produk yang memenuhi tren 
konsumen, perkembangan tekonologi dan persaingan. Perseroan meyakini bahwa riset produk dan kemampuan 
pengembangan produk telah menjadikan Perseroan mampu meningkatkan kualitas produk yang ada, perluasan ragam 
produk secara terus menerus dan diversifikasi bauran produk dari produk-produk Perseroan, serta mempertahankan daya 
saing Perseroan di dalam industri FMCG di Indonesia. 
 
Pabrik Perseroan memanfaatkan peralatan yang modern dan berteknologi tinggi yang berasal dari produsen mesin 
terkemuka dari Eropa. Pabrik Perseroan juga telah mendapatkan sejumlah sertifikasi, seperti : 
- ISO 9001:2008 Quality Standard dari BV (Bureau Veritas) sejak tahun 2011  
- HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) pada Tahun 2014 dari WQA (World Quality Asurance),  
- Sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) sejak tahun 2002 yang dikeluarkan oleh BPOM setiap tahun yang 

dilakukan inspeksi secara mendadak,  
- Sertifikasi halal sejak tahun 2000 yang dikeluarkan oleh MUI.  
 
Perseroan yakin bahwa pedoman yang digunakan pada fasilitas produksi Perseroan memastikan bahwa pelanggan 
Perseroan telah mendapatkan produk yang berkualitas yang sesuai dengan cara produksi yang baik (best in class 
manufacturing process).  
 
Tim Manajemen Yang Berpengalaman Dengan Rekam Jejak Yang Baik Dalam Industri 
 
Tim manajemen Perseroan terdiri dari profesional yang berpengalaman dan berkualitas di bidangnya, dengan pengalaman 
kerja sebelumnya di perusahaan FMCG internasional terkemuka, khususnya yang berhubungan dengan pendirian, 
pengelolaan, dan pengoperasian kegiatan usaha barang konsumen. Tim manajemen senior Perseroan telah lama bekerja di 
Perseroan dan memiliki pengalaman yang luas dalam industri ini di Indonesia.  
 
Perseroan juga mendapat manfaat dari tim manajemen yang berpengalaman dan memiliki jiwa kewirausahaan yang selama 
ini telah menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan bisnis, mengembangkan merek di berbagai segmen 
konsumen, mengembangkan dan menumbuhkan budaya inovasi dan unggul pada seluruh organisasi Perseroan, dan 
meningkatkan pertumbuhan usaha Perseroan.  
 
 

  
Perseroan meyakini bahwa pengalaman dan pengetahuan pasar dari tim manajemen Perseroan dan hubungan bisnis yang 
telah mereka kembangkan dengan mitra utama, pemasok dan pelanggan akan terus memberi keuntungan terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa depan. 
 
24. PROSPEK USAHA 
 
Informasi dalam bab ini telah di ambil dari berbagai sumber independen dimana dimana laporan tersebut mencerminkan 
kondisi market berdasarkan survei dan sumber informasi publik. Refrensi terhadap sumber independen tidak mencerminkan 
pendapat tentang kelayakan investasi pada Perseroan. Direksi Perseroan percaya bahwa sumber informasi yang tercantum 
dalam bab ini adalah informasi yang berasal dari sumber terpercaya dan informasi tersebut telah direproduksi secara akurat 
dan dalam bentuk dan konteks yang tepat. Direksi tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa informasi tersebut salah atau 
menyesatkan. Informasi yang telah disiapkan oleh pihak independen dan tertera pada bab Tinjauan Industri tidak diverifikasi 
secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi Efek atau pihak lainnya yang terlibat dalam 
Penawaran Umum Perdana. Tidak ada juga jaminan dari Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek 
atau pihak lainnya yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana pada keakuratan informasi dan informasi tersebut tidak 
boleh diandalkan dalam keputusan investasi. 
 
Berdasarkan data dari Bank Dunia, PDB per kapita negara ini terus meningkat, dari $ 857 di tahun 2000 menjadi $ 3.603 
pada tahun 2016. Saat ini, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia dengan total 
populasi sekitar 253 juta penduduk serta ekonomi terbesar ke-10 di dunia dalam hal paritas daya beli, dan anggota G- 20. 
(sumber : www.worldbank.org). Demografi Indonesia sebagian besar merupakan usia produktif yang dimana mencapai 65% 
dari total populasi merupakan penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) (sumber : Bank Indonesia). 
 

 
 
Tingginya tingkat populasi, bonus demografi Indonesia serta pertumbuhan pendapatan kelas menengah berpotensi 
mendorong pertumbuhan konsumsi dalam jangka panjang. Membaiknya pertumbuhan sektor konsumsi tentunya akan 
berpengaruh besar terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
 
Disisi lain, upah minimum terpantau mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Kenaikan upah minimum ini menjadi dorongan untuk peningkatan daya beli konsumen di tahun mendatang. 
 
Selama ini konsumsi merupakan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. konsumsi rumah tangga masih 
menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 58,40% terhadap total PDB pada 
kuartal pertama tahun 2017.  
 
Beberapa penyebab melemahnya daya beli masyarakat di tahun 2017, diantaranya adalah :  
- Pemerintah mencabut subsidi listrik golongan 900 volt ampere (VA);  
- Kebijakan pemerintah menaikkan tarif administrasi STNK;  
- Momentum tahun ajaran baru bersamaan dengan hari raya Idul Fitri membuat masyarakat dihadapkan pada satu 

prioritas konsumsi;  
- Kebijakan pemerintah dalam pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tertuang dalam Perpres No 112 Tahun 

2007 mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.  
- melemahnya permintaan komoditas di tingkat global berdampak pada penurunan daya beli masyarakat terutama 

didaerah penghasil sumber daya alam 
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Dengan ancaman terhadap penurunan daya beli masyarakat, Pemerintah bertindak cepat dengan mengeluarkan berbagai 
macam kebijakan yang diharapkan dari berbagai kebijakan diatas akan meningkatkan daya beli dari masyarakat Indonesia 
yang terpengaruh akibat menurunnya daya beli masyarakat. (sumber : Bank Indonesia). Beberapa kebijakan yang  
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya beli diantaranya :  
- peningkatan Upah Minimum Regional (UMR) (untuk melindungi masyarakat berpendapatan bawah)  
- peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (untuk melindungi masyarakat berpendapatan bawah) 
- penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya (labour intensive) serta program lain  
 

 
 
Selain dari penerapan kebijakan yang ramah kepada industri padat karya, Pemerintah juga memiliki strategi untuk 
menurunkan dampak daya beli, beberapa diantaranya : Reformasi di Belanja Negara, Peningkatan Investasi di bidang 
infrastruktur dimana diharapkan dengan strategi ini akan menciptakan daya beli untuk menggerakkan ekonomi ditengah 
kondisi ekonomi makro yang cenderung mengalami pelemahan. 
 

 

alaupun penurunan daya beli sempat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat diharapkan 
beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah berdampak kepada perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia (sumber: 
Bank Indonesia) 
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Dengan ancaman terhadap penurunan daya beli masyarakat, Pemerintah bertindak cepat dengan mengeluarkan berbagai 
macam kebijakan yang diharapkan dari berbagai kebijakan diatas akan meningkatkan daya beli dari masyarakat Indonesia 
yang terpengaruh akibat menurunnya daya beli masyarakat. (sumber : Bank Indonesia). Beberapa kebijakan yang  
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- peningkatan Upah Minimum Regional (UMR) (untuk melindungi masyarakat berpendapatan bawah)  
- peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (untuk melindungi masyarakat berpendapatan bawah) 
- penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya (labour intensive) serta program lain  
 

 
 
Selain dari penerapan kebijakan yang ramah kepada industri padat karya, Pemerintah juga memiliki strategi untuk 
menurunkan dampak daya beli, beberapa diantaranya : Reformasi di Belanja Negara, Peningkatan Investasi di bidang 
infrastruktur dimana diharapkan dengan strategi ini akan menciptakan daya beli untuk menggerakkan ekonomi ditengah 
kondisi ekonomi makro yang cenderung mengalami pelemahan. 
 

 

alaupun penurunan daya beli sempat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat diharapkan 
beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah berdampak kepada perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia (sumber: 
Bank Indonesia) 
 
 

  

 
 

 
Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa Pulau Jawa masih menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan penyumbang 
pertumbuhan ekonomi dari Indonesia (sumber: Bank Indonesia) 
 
 

 
 

 
Untuk melihat berapa besar konsumsi rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi terlihat dari survey konsumen Bank 
Indonesia yang dilakukan pada bulan Agustus 2017. Dari data terlihat bahwa porsi pendapatan rumah tangga yang 
digunakan untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) masih di level sekitar 50% - 60%.  
 

 
 
Berdasarkan survey dari Bank Indonesia tersebut, semakin rendah penghasilan yang didapat oleh suatu rumah tangga 
maka pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi semakin besar. 
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Salah satu bukti akan kebijakan Pemerintah yang cepat dan tepat didalam mengatasi perlambatan daya beli, adalah dari 
Lembaga pemeringkatan S&P dan Moody’s mengakui fundamental perekonomian Indonesia yang baik, meskipun terdapat 
beberapa risiko, dengan memberikan peringkat utang Indonesia BBB- (S&P) dan Baa3 (Moodys) atas dasar fundamental 
perekonomian Indonesia yang baik atas skala yang besar dan keragaman ekonomi, kebijakan Pemerintah yang menarik 
meskipun terdapat beberapa risiko pelaksanaannya serta demografi yang mendukung. 
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Salah satu bukti akan kebijakan Pemerintah yang cepat dan tepat didalam mengatasi perlambatan daya beli, adalah dari 
Lembaga pemeringkatan S&P dan Moody’s mengakui fundamental perekonomian Indonesia yang baik, meskipun terdapat 
beberapa risiko, dengan memberikan peringkat utang Indonesia BBB- (S&P) dan Baa3 (Moodys) atas dasar fundamental 
perekonomian Indonesia yang baik atas skala yang besar dan keragaman ekonomi, kebijakan Pemerintah yang menarik 
meskipun terdapat beberapa risiko pelaksanaannya serta demografi yang mendukung. 
 

  

 
 
Prospek yang moderat terhadap perekonomian Indonesia tersebut sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk menstabilkan 
ekonomi dengan mengelola inflasi serta mendorong investasi asing dan arus modal. Dalam jangka waktu dekat, prospek 
ekonomi diperkirakan akan tetap stabil, dengan pelemahan mata uang Rupiah yang menjadi ancaman terhadap 
kepercayaan bisnis dan investasi sektor swasta.  
 
Penekanan pada pengeluaran di sektor infrastruktur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan PDB untuk jangka waktu 
panjang, dan berdampak langsung terhadap sektor konsumsi swasta serta mengembalikan kepercayaan bisnis dan 
mendorong investasi.  
 
Kedepan dampak dari kebijakan Pemerintah dalam mengatasi pelemahan daya beli masyarakat, pertumbuhan kelas 
menengah dan peningkatan populasi usia muda di Indonesia diharapkan akan menjadi pendorong pertumbuhan industri 
barang konsumsi ke depannya.  Hal ini juga seiring dengan peningkatan daya beli serta pengenalan ragam produk yang 
lebih luas. Produk discretionary seperti produk Perseroan akan mendapatkan manfaat yang besar dari pertumbuhan 
demografi Indonesia dan peningkatan daya beli masyarakat. 
 
25. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI 

 
INDUSTRI ES KRIM DI INDONESIA 
Industri Es Krim di Indonesia di pengaruhi berbagai faktor, diantaranya :  
- Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi pelemahan daya beli masyarakat,  
- Pertumbuhan kelas menengah  
- Peningkatan populasi usia muda  
- Iklim tropis sepanjang tahun 
- Gaya hidup kaum urban atau Urban life style  
 
Pengaruh dari populasi yang cukup besar membawa dampak terhadap tingkat konsumsi dari produk es krim dari 
penduduk Indonesia masih dibawah ne gara-negara Asia Tenggara (terlihat pada bagan dibawah ini) dimana tingkat 
konsumsi penduduk Indonesia untuk produk Ice Cream sebesar 0,63 Liter per penduduk masih dibawah Singapura dan 
Malaysia yang tingkat konsumsinya masing-masing sebesar 5,36 Liter per penduduk dan 2,07 Liter per penduduk. 
 
Dengan tingkat konsumsi yang masih rendah memberikan banyak ruang bagi pertumbuhan penjualan Perseroan 
dimasa yang akan datang. (sumber : Euromonitor). 
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Di Indonesia sendiri, Perseroan dengan Unilever merupakan pemain yang cukup dominan di industry eskrim Indonesia 
dimana pangsa pasar keduanya di channel modern market yang mencapai 94% hingga Juli 2017. (sumber: Nielsen) 
 
 

 
 
Berdasarkan data Euronomitor,  Perseroan juga masuk dalam urutan no. 11 untuk nilai penjualan retail (retail value). 
Dari 11 Perusahaan yang masuk dalam data tersebut, Perseroan merupakan satu-satunya Perusahaan Non 
Multinasional. 



99

  

 

 

 
 
Di Indonesia sendiri, Perseroan dengan Unilever merupakan pemain yang cukup dominan di industry eskrim Indonesia 
dimana pangsa pasar keduanya di channel modern market yang mencapai 94% hingga Juli 2017. (sumber: Nielsen) 
 
 

 
 
Berdasarkan data Euronomitor,  Perseroan juga masuk dalam urutan no. 11 untuk nilai penjualan retail (retail value). 
Dari 11 Perusahaan yang masuk dalam data tersebut, Perseroan merupakan satu-satunya Perusahaan Non 
Multinasional. 

BAB IX.  EKUITAS 
 
 
Tabel di bawah menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk 
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2016, 2015 dan 2014 yang tercantum dalam Prospektus ini. 
 
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal                         
31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan, yang ditandatangani oleh Eddy Sutjahjo 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material. 
 
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, 
Subyantara & Rekan, yang ditandatangani oleh Drs. Friyanto, Ak, MSA, CPA, CA dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian dalam semua hal yang material. 
 
 (dalam jutaan Rupiah) 

 
30 Juni 31 Desember 

2017 2016 2015 2014 
Modal ditempatkan dan disetor penuh  50.000   50.000   50.000   50.000  
Keuntungan dan Kerugian Aktuarial Atas Kewajiban 
Imbalan Pasti  (8.436)  (6.133)  (3.209)  (2.080) 
Tambahan Modal Disetor  4.043  - - - 
Saldo Laba – Telah Ditentukan Penggunaannya 500.000 - - - 
Saldo Laba – Belum Ditentukan Penggunaannya  18.952   508.970   456.243   382.379  
Jumlah Ekuitas  564.559   552.836   503.034   430.298  

 
Berdasarkan Akta No. 8/2017, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: 
Modal Dasar : Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) 

saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). 
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

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

 
Berdasarkan Akta No. 8/2017, terjadi perubahan struktur permodalan menjadi sebagai berikut : 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar  20.000.000.000   2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh     
1. Sabana Prawirawidjaja   4.936.000.000 493.600.000.000 98,72% 
2. Darmo Hadipranoto             28.800.000  2.880.000.000 0,57% 
3. Justiani Hadipranoto               22.400.000  2.240.000.000 0,45% 
4. Hendro Hadipranoto               6.400.000  640.000.000 0,13% 
5. Listijani Hadipranoto               6.400.000  640.000.000 0,13% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000.000  500.000.000.000  100,00% 
Saham dalam Portepel  15.000.000.000  1.500.000.000.000   
 
Selain yang telah disebutkan diatas, setelah tanggal laporan keuangan 30 Juni 2017 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak 
ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi. 
 
TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 Juni 2017 
 
Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebesar 885.000.000 
(Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta) Saham dengan nilai nominal Rp100,‐ (seratus Rupiah) per Saham dan harga 
penawaran Rp330,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp292.050.000.000,- (Dua Ratus 
Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. 
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Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi 
pada tanggal 30 Juni 2017, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: 
 

              (dalam  jutaan Rupiah) 

Uraian 
Modal 

Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

Keuntungan Dan 
Kerugian Aktuarial 

Atas Kewajiban 
Imbalan Pasti 

Tambahan 
Modal Disetor Saldo Laba Jumlah Ekuitas 

Posisi Ekuitas menurut laporan 
keuangan per tanggal 30 Juni 2017; 

 
50.000 

 
(8.436) 

 
4.043 

 
518.952 

 
564.559 

 
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 
30 Juni 2017 jika diasumsikan 
terjadi pada tanggal tersebut: 
 

- Penawaran Umum sebanyak-
banyaknya 885.000.000 
(delapan ratus delapan puluh 
lima juta) Saham Baru dengan 
nilai nominal Rp100,- (seratus 
Rupiah) per saham dengan 
Harga Penawaran sebesar 
Rp330,- (tiga ratus tiga puluh 
Rupiah) per saham 88.500 - 203.550 - 292.050 
      

Proforma Ekuitas per tanggal                           
30 Juni 2017 sesudah Penawaran 
umum kepada pemegang saham 
dilaksanakan  138.500 (8.436) 207.593 518.952 856.609 
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Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi 
pada tanggal 30 Juni 2017, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: 
 

              (dalam  jutaan Rupiah) 

Uraian 
Modal 

Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

Keuntungan Dan 
Kerugian Aktuarial 

Atas Kewajiban 
Imbalan Pasti 

Tambahan 
Modal Disetor Saldo Laba Jumlah Ekuitas 

Posisi Ekuitas menurut laporan 
keuangan per tanggal 30 Juni 2017; 

 
50.000 

 
(8.436) 

 
4.043 

 
518.952 

 
564.559 

 
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 
30 Juni 2017 jika diasumsikan 
terjadi pada tanggal tersebut: 
 

- Penawaran Umum sebanyak-
banyaknya 885.000.000 
(delapan ratus delapan puluh 
lima juta) Saham Baru dengan 
nilai nominal Rp100,- (seratus 
Rupiah) per saham dengan 
Harga Penawaran sebesar 
Rp330,- (tiga ratus tiga puluh 
Rupiah) per saham 88.500 - 203.550 - 292.050 
      

Proforma Ekuitas per tanggal                           
30 Juni 2017 sesudah Penawaran 
umum kepada pemegang saham 
dilaksanakan  138.500 (8.436) 207.593 518.952 856.609 

 
 

BAB X.  KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
 
Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang 
ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. 
 
Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 
Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan 
tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan 
lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. 
 
Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan 
pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat 
membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif. 
 
Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan 
bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk  :  
 
▪ Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal 
▪ Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang;  
▪ Rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan 
▪ Faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen Perseroan.  
 
Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk kondisi perekonomian secara umum yang 
berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan, dimana sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali 
Perseroan. 
 
Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, manajemen Perseroan bermaksud mengusulkan secara konsisten 
pada rapat umum pemegang saham tahunan agar mulai tahun buku 2017, rasio pembayaran dividen tunai atas laba tahun 
2017 dan seterusnya  
 

Jumlah Laba Bersih Dividen (% dari Laba Bersih Tahun Berjalan) 
< = Rp 75 miliar 40% 

Antara > Rp 75 miliar hingga < = Rp 100 miliar 30% 
Lebih dari > Rp 100 miliar 20% 

 
Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak 
penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya 
masing-masing. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) dalam hal 
Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara 
Perseroan dengan para krediturnya. 
 
Riwayat pembagian dividen Perseroan baik dividen tunai maupun dividen saham: 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No. 56 
tanggal 12 September 2017 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Magister Sains, Notaris di Jakarta, akta mana 
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan                          
No.AHU-0018862.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan                       
No.AHU-0114154.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017. (“Akta 56/2017”) 
 
Pemegang saham Perseroan menyetujui dan memutuskan : 
 

a. penetapan penggunaan laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) (setelah 
dikurangi pajak atas dividen) yang ditepkan pembagiannya secara proposional kepada seluruh pemegang saham 
dengan mekanisme sebagai berikut : 
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• sebesar Rp392.400.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) disepakati 
dan disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan dibagiakan sebagai dividen saham kepada Tuan 
Sabana Prawirawidjaja dimana para pemegang saham Perseroan lainnya menyatakan melepaskan 
haknya untuk menerima pembagian dividen saham tersebut; 

• sebesar Rp57.600.000.000,- (lima puluh tujuh miliar enam ratus juta Rupiah) disetujui dan disepakati 
oleh seluruh pemegang saham untuk dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham 
Perseroan dengan perincian: 
✓ Tuan Darmo Hadipranoto sebesar Rp25.920.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua 

puluh juta Rupiah); 
✓ Ny. Justiani Hadipranoto sebesar Rp20.160.000.000,- (dua puluh miliar seratus enam puluh juta 

Rupiah); 
✓ Tuan Hendro Hadipranoto sebesar Rp5.760.000.000,- (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta 

Rupiah); 
✓ Ny. Listijani Hadipranoto sebesar Rp5.760.000.000,- (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta 

Rupiah). 
✓ dimana Tuan Sabana Prawirawidjaja menyatakan melepaskan haknya untuk menerima pembagian 

dividen tunai tersebut. 
 

b. peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi 
Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari 
Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan 
menerbitkan sebanyak 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham dengan harga nominal Rp250,- (dua 
ratus lima puluh Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Tuan Sabana Prawirawidjaja, dimana pengambil 
bagian saham baru tersebut dilakukan sebagai akibat dan dengan cara: 

• kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2016 yang dibagiakan dalam bentuk 
dividen saham kepada Tuan Sabana Prawirawidjaja; dan 

• sisanya setoran uang tunai sebesar Rp57.600.000.000,- (lima puluh tujuh miliar enam ratus juta Rupiah) 
yang dilakukan oleh Tuan Sabana Prawirawidjaja. 

dimana atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut seluruh pemegang saham Perseroan lainnya 
selain Tuan Sabana Prawirawidjaja melepaskan serta tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian 
saham dari peningkatan tersebut. 

 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah Akta 56/2017 adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp250 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar  8.000.000.000   2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   -   
1. Sabana Prawirawidjaja    1.974.400.000 493.600.000.000 98,72% 
2. Darmo Hadipranoto              11.520.000  2.880.000.000 0,57% 
3. Justiani Hadipranoto                8.960.000  2.240.000.000 0,45% 
4. Hendro Hadipranoto                2.560.000  640.000.000 0,13% 
5. Listijani Hadipranoto                2.560.000  640.000.000 0,13% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000.000.000  500.000.000.000  100,00% 
Saham dalam Portepel  6.000.000.000  1.500.000.000.000   
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• sebesar Rp392.400.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) disepakati 
dan disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan dibagiakan sebagai dividen saham kepada Tuan 
Sabana Prawirawidjaja dimana para pemegang saham Perseroan lainnya menyatakan melepaskan 
haknya untuk menerima pembagian dividen saham tersebut; 

• sebesar Rp57.600.000.000,- (lima puluh tujuh miliar enam ratus juta Rupiah) disetujui dan disepakati 
oleh seluruh pemegang saham untuk dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham 
Perseroan dengan perincian: 
✓ Tuan Darmo Hadipranoto sebesar Rp25.920.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua 

puluh juta Rupiah); 
✓ Ny. Justiani Hadipranoto sebesar Rp20.160.000.000,- (dua puluh miliar seratus enam puluh juta 

Rupiah); 
✓ Tuan Hendro Hadipranoto sebesar Rp5.760.000.000,- (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta 

Rupiah); 
✓ Ny. Listijani Hadipranoto sebesar Rp5.760.000.000,- (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta 

Rupiah). 
✓ dimana Tuan Sabana Prawirawidjaja menyatakan melepaskan haknya untuk menerima pembagian 

dividen tunai tersebut. 
 

b. peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi 
Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari 
Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan 
menerbitkan sebanyak 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham dengan harga nominal Rp250,- (dua 
ratus lima puluh Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Tuan Sabana Prawirawidjaja, dimana pengambil 
bagian saham baru tersebut dilakukan sebagai akibat dan dengan cara: 

• kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2016 yang dibagiakan dalam bentuk 
dividen saham kepada Tuan Sabana Prawirawidjaja; dan 

• sisanya setoran uang tunai sebesar Rp57.600.000.000,- (lima puluh tujuh miliar enam ratus juta Rupiah) 
yang dilakukan oleh Tuan Sabana Prawirawidjaja. 

dimana atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut seluruh pemegang saham Perseroan lainnya 
selain Tuan Sabana Prawirawidjaja melepaskan serta tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian 
saham dari peningkatan tersebut. 

 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah Akta 56/2017 adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp250 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) (%) 

Modal Dasar  8.000.000.000   2.000.000.000.000   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh   -   
1. Sabana Prawirawidjaja    1.974.400.000 493.600.000.000 98,72% 
2. Darmo Hadipranoto              11.520.000  2.880.000.000 0,57% 
3. Justiani Hadipranoto                8.960.000  2.240.000.000 0,45% 
4. Hendro Hadipranoto                2.560.000  640.000.000 0,13% 
5. Listijani Hadipranoto                2.560.000  640.000.000 0,13% 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000.000.000  500.000.000.000  100,00% 
Saham dalam Portepel  6.000.000.000  1.500.000.000.000   
 
 
 

BAB XI.  PERPAJAKAN 
 
 
A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham 

 
Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 
4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7  Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerimaan dividen atau 
pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha 
Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 
kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini 
terpenuhi : 
 
• Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 
• Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang 
Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak 
maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari 
penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di 
Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.  
 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 
1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran 
Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan 
atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, diterapkan sebagai berikut: 
 
1. Atas penghasilan yang yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di 

Bursa Efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi 
penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh 
penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham; 
 

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) 
dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana; 

 
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri 

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, 
apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan 
Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan 
penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 
Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 
tentang Pajak penghasilan.  

 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau 
Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi Dalam Negri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.  
  
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi 
ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 diatas, atas pembayaran dividen tersebut 
dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur 
di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib 
Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya 
tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari penerimaan brutonya.  
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Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang 
dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang 
lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang 
telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan 
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan 
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.  
 
Agar Wajib Pajak Luar Negri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, 
sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat 
Keterangan Domisili (SKD) / certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu: 
 

1. Form-DGT 1 atau; 
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan 

dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar 
modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.  

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan 
menandatangani Form DGT-1/DGT-2, dengan syarat: 
• Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris; 
• Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010; 
• Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah 

satu Pemotong/Pemungut Pajak-terdaftar sebagai Wajib Pajak; 
• Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan 
• Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang 

berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara denga tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara 
mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.  
 

Disamping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi 
persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.  
  
B. Pemenuhan Liabilitas Perpajakan Oleh Perseroan 
 
Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki Liabilitas perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya 
sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.  
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Per 30 Juni 2017 terdapat 
hutang pajak senilai Rp10.610 juta, namun demikian hutang pajak yang dimiliki oleh Perseroan bukan merupakan 
tunggakan Pajak. 
 

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK 
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG 
TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN 
UMUM PERDANA SAHAM INI.  
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Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang 
dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang 
lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang 
telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan 
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan 
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.  
 
Agar Wajib Pajak Luar Negri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, 
sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat 
Keterangan Domisili (SKD) / certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu: 
 

1. Form-DGT 1 atau; 
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan 

dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar 
modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.  

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan 
menandatangani Form DGT-1/DGT-2, dengan syarat: 
• Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris; 
• Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010; 
• Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah 

satu Pemotong/Pemungut Pajak-terdaftar sebagai Wajib Pajak; 
• Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan 
• Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang 

berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara denga tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara 
mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.  
 

Disamping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi 
persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.  
  
B. Pemenuhan Liabilitas Perpajakan Oleh Perseroan 
 
Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki Liabilitas perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya 
sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.  
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Per 30 Juni 2017 terdapat 
hutang pajak senilai Rp10.610 juta, namun demikian hutang pajak yang dimiliki oleh Perseroan bukan merupakan 
tunggakan Pajak. 
 

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK 
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG 
TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN 
UMUM PERDANA SAHAM INI.  

 

BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 
 

 
1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek 

 
Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 20 tanggal                   
6 Oktober 2017 juncto  Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan 
No. 5 tanggal 3 November 2017 juncto, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.104 tanggal 27 November 
2017 yang  ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut 
”Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”) para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menyetujui untuk 
menawarkan dan menjual Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam 
portepel kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah 
saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 885.000.000 (delapan ratus delapan 
puluh lima juta)  saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 15,04% (lima belas koma nol empat 
persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, sehingga mengikatkan diri untuk 
membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai 
dengan bagian penjaminannya masing-masing. 
 
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjamin Emisi Saham 
Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang 
Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjatahan 
dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia. 
 
Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini, secara bersama‐sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui 
sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya masing‐masing dengan 
kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal 
penutupan Masa Penawaran. 
 
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran 
Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

No Penjamin Emisi Efek Porsi Penjaminan 
Lembar Saham Rupiah Persentase 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
1 PT Shinhan Sekuritas Indonesia 883.000.000 291.390.000.000 99,77% 
     

Penjamin Emisi Efek 
1 PT Artha Sekuritas Indonesia  100.000 33.000.000 0,01% 
2 PT Indosurya Bersinar Sekuritas 300.000 99.000.000 0,04% 
3 PT Jasa Utama Capital Sekuritas 100.000 33.000.000 0,01% 
4 PT KGI Sekuritas Indonesia  100.000 33.000.000 0,01% 
5 PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia  100.000 33.000.000 0,01% 
6 PT NH Korindo Sekuritas  300.000 99.000.000 0,04% 
7 PT Onix Sekuritas 100.000 33.000.000 0,01% 
8 PT Panin Sekuritas Tbk 500.000 165.000.000 0,06% 
9 PT Phillip Sekuritas Indonesia  100.000 33.000.000 0,01% 
10 PT Profindo Sekuritas Indonesia  100.000 33.000.000 0,01% 
11 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 100.000 33.000.000 0,01% 
12 PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk 100.000 33.000.000 0,01% 
 Subtotal 2.000.000 660.000.000 0,23% 
 Total 885.000.000 292.050.000.000 100,00% 
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Kecuali PT Shinhan Sekuritas Indonesia, Para Penjamin Emisi Efek lainnya menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan 
baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan 
dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia adalah salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan merupakan Komisaris di                
PT Shinhan Sekuritas Indonesia.   
 
2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana 
 
Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, 
Perseroan serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang 
dilakukan sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan 24 November 2017. 
 
Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan 
kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) 
per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut: 
 
• Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan; 
• Permintaan dari calon investor yang berkualitas;  
• Kinerja Keuangan Perseroan; 
• Data dan informasi mengenai Perseroan;  
• Penilaian terhadap operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha 

dan prospek pendapatan di masa mendatang; 
• Status dari perkembangan terakhir Perseroan; 
• Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa 

perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan. 
 
Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan 
terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa 
dimana Saham tersebut dicatatkan.  
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Kecuali PT Shinhan Sekuritas Indonesia, Para Penjamin Emisi Efek lainnya menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan 
baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan 
dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia adalah salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan merupakan Komisaris di                
PT Shinhan Sekuritas Indonesia.   
 
2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana 
 
Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, 
Perseroan serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang 
dilakukan sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan 24 November 2017. 
 
Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan 
kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) 
per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut: 
 
• Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan; 
• Permintaan dari calon investor yang berkualitas;  
• Kinerja Keuangan Perseroan; 
• Data dan informasi mengenai Perseroan;  
• Penilaian terhadap operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha 

dan prospek pendapatan di masa mendatang; 
• Status dari perkembangan terakhir Perseroan; 
• Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa 

perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan. 
 
Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan 
terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa 
dimana Saham tersebut dicatatkan.  

BAB XIII.  LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
 
 
Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini 
adalah sebagai berikut: 
 

1. Auditor Independen  : KAP Supoyo, Sutjahjo,Subyantara & Rekan 
Plaza Andhika Blok C.3-4 
Jl. Simpang Dukuh 38-40 
Surabaya 60275, Indonesia 
Tel.  +62 31 5341 286 
Fax. +62 31 531 4560 

 STTD    : 102/STTD-AP/1992 an. Drs. Eddy Sutjahjo, Ak 
 Pedoman Kerja   : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
      Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 
 Surat Penunjukan   : 006/DIR/CMPI/X/2017 

  
Tugas dan Kewajiban Pokok : 
 
Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 
Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh 
keyakinan 
yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas 
pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik 
mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam 
Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan 
yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. 
 
Berikut merupakan pengalaman Akuntan Publik dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir : 

No. Nama Emiten Jenis Pekerjaan Tahun 
1 PT Wahana Pronatural, Tbk Audit tahunan 2017 
2 PT Surya Inti Permata, Tbk Audit tahunan 2017 
3 PT Surya Intrindo Makmur Audit tahunan 2017 

 
2. Konsultan Hukum   : Irma & Solomon Law Firm 

Sequis Center' 9th fl 
Jl. Jend. Sudirman 71 

      Jakarta 12190 Indonesia 
Tel.   +62215290395 
Fax.  +6221 52903958 

 STTD    : No. 383/PM/STTD-KH/2001 terdaftar an. Mathilda Irma Untadi 
No. 564/PM/STTD-KH/2006 terdaftar an. Sihar Salomon 
Siahaan  

 Assosiasi   : Himpunan Konsultan Hukum Pasar modal  
No. 200131 dan 200609 

 Pedoman Kerja   : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan  
materialitas 

 Surat Penunjukan   : 008/DIR/CMPI/X/2017 
  

Tugas dan Kewajiban Pokok : 
 
Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan 
lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada 
Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji 
Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan 
mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, 
sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan 
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Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Tugas dan fungsi 
Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang 
berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. 
 
Berikut merupakan pengalaman Konsultan Hukum dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: 
 

No. Nama Emiten Jenis Pekerjaan Tahun 
1 PT Ti Phone Indonesia Tbk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi 2016 

2 PT Indonesian Paradise Property Tbk Penambahan Modal dengan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu 2015 

3 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Penambahan Modal dengan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu 2016 

4 PT Bank Artos Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2016 

5 PT Bank Maspion Indonesia Penambahan Modal dengan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu 2016 

6 PT Pelayaran Samudra Tamarin Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2017 
 

3. Notaris    : Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. 
Komp.Ketapang Indah Blok B-2 No.3  
Jl.K.H Zainul Arifin No.2 
Jakarta 11140  - Indonesia  
Tel.  (021) 634 5668 
Fax. (021) 634 5666 

STTD    : No.18/PM.22/STTD-N/2016 
 Assosiasi   : Ikatan Notaris Indonesia 
 Pedoman Kerja   : Undang-Undang Jabatan Notaris dan 

Standar Profesi Penunjang Pasar Modal 
 Surat Penunjukan   : 009/DIR/CMPI/X/2017 

  
Tugas dan Kewajiban Pokok : 
 
Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh 
Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan 
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi 
Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, beserta Akta‐akta perubahannya, sesuai dengan peraturan 
jabatan Notaris. 
 
Berikut merupakan pengalaman Notaris dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: 
 

No. Akta Emiten Nama Proses Tahun 

1 PT Graha Layar Prima Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPS LB)  2016 

2 PT Graha Layar Prima Tbk  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST) 2017 

3 PT Bank Mitraniaga Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST ) 2017 

4 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST ) 2017 

5 PT Saranacentral Bajatama Tbk  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST ) 2017 

6 PT Mitra Pemuda Tbk  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST ) 2017 

7 PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST ) 2017 

8 PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk 
disingkat PT Spindo Tbk  

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST ) 2017 
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Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Tugas dan fungsi 
Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang 
berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. 
 
Berikut merupakan pengalaman Konsultan Hukum dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: 
 

No. Nama Emiten Jenis Pekerjaan Tahun 
1 PT Ti Phone Indonesia Tbk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi 2016 

2 PT Indonesian Paradise Property Tbk Penambahan Modal dengan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu 2015 

3 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Penambahan Modal dengan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu 2016 

4 PT Bank Artos Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2016 

5 PT Bank Maspion Indonesia Penambahan Modal dengan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu 2016 

6 PT Pelayaran Samudra Tamarin Tbk Penawaran Umum Saham Perdana 2017 
 

3. Notaris    : Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. 
Komp.Ketapang Indah Blok B-2 No.3  
Jl.K.H Zainul Arifin No.2 
Jakarta 11140  - Indonesia  
Tel.  (021) 634 5668 
Fax. (021) 634 5666 

STTD    : No.18/PM.22/STTD-N/2016 
 Assosiasi   : Ikatan Notaris Indonesia 
 Pedoman Kerja   : Undang-Undang Jabatan Notaris dan 

Standar Profesi Penunjang Pasar Modal 
 Surat Penunjukan   : 009/DIR/CMPI/X/2017 

  
Tugas dan Kewajiban Pokok : 
 
Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh 
Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan 
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi 
Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, beserta Akta‐akta perubahannya, sesuai dengan peraturan 
jabatan Notaris. 
 
Berikut merupakan pengalaman Notaris dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: 
 

No. Akta Emiten Nama Proses Tahun 

1 PT Graha Layar Prima Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPS LB)  2016 

2 PT Graha Layar Prima Tbk  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST) 2017 

3 PT Bank Mitraniaga Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST ) 2017 

4 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST ) 2017 

5 PT Saranacentral Bajatama Tbk  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST ) 2017 

6 PT Mitra Pemuda Tbk  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST ) 2017 

7 PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST ) 2017 

8 PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk 
disingkat PT Spindo Tbk  

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST ) 2017 

  

4. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora 
Rukan Kirana Buotique Office 
Jl Kirana Aveneu III Blok F3 No 5 
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250 
Tel.   +6221 29745222 
Fax.  +6221 29289961 

Izin Usaha : Surat Keputusan Ketua Bapepam No KEP-41/D.04/2014 
tanggal 19 September 2014 

Assosiasi : Assosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No ABI/II/2015-012 
Pedoman Kerja : Peraturan / Perundang undangan Pasar Modal / OJK 
Surat Penunjukan : 007/DIR/CMPI/X/2017 

  
Berikut merupakan pengalaman Biro Administrasi Efek dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: 
 

No. Keterangan Penugasan Dan Nama Emiten Tahun 
1 IPO PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 2015 
2 IPO PT Victoria Insurance Tbk 2015 
3 IPO PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie, Tbk 2015 
4 IPO PT Mahaka Radio Integra, Tbk 2016 
5 IPO PT Pelayaran Tamarin Samudra, Tbk 2017 
6 IPO PT Terregra Asia Energy, Tbk 2017 
7 IPO PT Alfa Energy Investama, Tbk 2017 
8 IPO PT Totalindo Eka Persada, Tbk 2017 
9 IPO PT Kirana Megatara, Tbk 2017 

10 IPO PT Mark Dynamics Indonesia, Tbk 2017 
11 IPO PT Kresna Graha Investama, Tbk 2017 
12 IPO PT Emdeki Utama, Tbk 2017 
13 IPO PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk 2017 

  
Tugas dan Kewajiban Pokok : 
 
Tugas pokok BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang 
berlaku, yaitu bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian 
Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen 
sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin 
Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan 
administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. 
 
Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian 
saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. 
 
Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses 
penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir 
Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan serta menyiapkan daftar menyiapkan daftar 
pembayaran kembali (refund).  
 
BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan 
Penawaran Umum perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 
5. Penilai    : KJPP Felix Sutandar & Rekan 

Jl. Balikpapan I No.6, RT.7/RW.6 
Petojo Utara, Gambir 
Jakarta Pusat 10130, Indonesia 

 Tel.   +62 21 63851341 
Fax.  +62 21 6385 1340 

Ijin Penilai Publik   : PB-1.08.00022 
STTD    : 08/PM/STTD-P/AB/2006 

 Assosiasi   : MAPPI 
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 Pedoman Kerja   : Standar Penilaian Indonesia 
 Surat Penunjukan   : 010/DIR/CMPI/X/2017 

  
Tugas dan Kewajiban Pokok : 
Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum ini meliputi pemeriksaan fisik secara langsung di 
masing‐masing lokasi, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aktiva 
tetap yang dimiliki Perseroan. 

 
Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar untuk penggunaan 
yang ada atas aktiva tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia 
(SPI‐2013), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan pasar modal yang berlaku. 

  
Berikut merupakan pengalaman Penilai dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: 
 

No. Nama Emiten Nama Proses Tahun 
1 PT Adaro Tbk Penilaian kewajaran dalam rangka Transaksi Afiliasi 2017 
2 PT Unilever Indonesia Tbk Penilaian kewajaran dalam rangka Transaksi Afiliasi 2017 
3 PT Mayora Indah Tbk Penilaian kewajaran dalam rangka Transaksi Afiliasi 2017 

 
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini 
menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan 
sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar 
Modal. 
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 Pedoman Kerja   : Standar Penilaian Indonesia 
 Surat Penunjukan   : 010/DIR/CMPI/X/2017 

  
Tugas dan Kewajiban Pokok : 
Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum ini meliputi pemeriksaan fisik secara langsung di 
masing‐masing lokasi, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aktiva 
tetap yang dimiliki Perseroan. 

 
Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar untuk penggunaan 
yang ada atas aktiva tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia 
(SPI‐2013), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan pasar modal yang berlaku. 

  
Berikut merupakan pengalaman Penilai dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: 
 

No. Nama Emiten Nama Proses Tahun 
1 PT Adaro Tbk Penilaian kewajaran dalam rangka Transaksi Afiliasi 2017 
2 PT Unilever Indonesia Tbk Penilaian kewajaran dalam rangka Transaksi Afiliasi 2017 
3 PT Mayora Indah Tbk Penilaian kewajaran dalam rangka Transaksi Afiliasi 2017 

 
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini 
menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan 
sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar 
Modal. 

BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING 
LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM  

 
 

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang 
terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No.8 tanggal 5 Oktober 2017, dibuat dihadapan 
Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah:  
 
a. disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-

0020551.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-
0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017; 

b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan 
dicatat pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0177790 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 5 Oktober 2017  . 

 
Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan 
 
1. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan 

 
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :   

 
Berusaha dalam bidang industri, perdagangan dan jasa. 

 
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai 

berikut :   
 

i. kegiatan usaha utama : 
a) menjalankan usaha dalam bidang industri ice cream termasuk ice cream cake; 
b) menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan hasil-hasil industri 

tersebut di atas, termasuk ekspor impor interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupuan 
atas pihak lain, secara komisi serta menjadi grosir, leveransi, dealer, distributor, agen, perwakilan dari 
perusahaan lain di dalam negeri maupun di luar negeri;  

c) menjalankan usaha dibidang E commerce dan in house advertising;   
 
ii. kegiatan usaha penunjang :  

a) melakukan pembelian bahan baku yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha utama; 
b) menyewa tanah dan/atau gudang yang akan dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang 

Perseroan dan hal-hal yang menunjang kegiatan usaha utama; 
c) melakukan usaha dibidang pengangkutan khususnya pengangkutan barang-barang produksi Perseroan;  
d) menjalankan usaha-usaha lain sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan  dan/atau yang 

berkaitan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disebutkan pada kegiatan 
usaha utama di atas baik atas tanggungan sendiri maupuan bersama-sama dengan pihak lain dengan 
cara dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 
2. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan 

 
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua 

puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah). 
 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25 % (dua puluh lima persen), atau 
sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima 
ratus miliar Rupiah), oleh para pemegang saham. 

 
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud 

maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :   
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a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan 
“Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”), mengenai penyetoran tersebut; 
 

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini 
cukup disebut dengan “OJK”), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; 

 
c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 
 

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang 
tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan   

 
e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur 

modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya 
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang 
terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 

 
- Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan 
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan 
mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan. 
 

5. a.  Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham 
atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham 
antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib 
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya 
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui 
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar 
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal 
tersebut; 

 
b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal; 

 
c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan 

terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan 
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;  

  
d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan 

Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek 
Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek 
Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan 
sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing 
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 

 
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham 

sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas 
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan 
syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal; 
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a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan 
“Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”), mengenai penyetoran tersebut; 
 

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini 
cukup disebut dengan “OJK”), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; 

 
c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 
 

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang 
tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan   

 
e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur 

modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya 
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang 
terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 

 
- Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan 
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan 
mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan. 
 

5. a.  Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham 
atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham 
antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib 
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya 
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui 
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar 
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal 
tersebut; 

 
b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal; 

 
c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan 

terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan 
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;  

  
d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan 

Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek 
Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek 
Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan 
sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing 
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 

 
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham 

sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas 
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan 
syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal; 
 

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan 
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
 

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada 
pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki 
posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang 
penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; 
 

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan 
seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat 
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. 

 
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau 

Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu 
yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di 
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 
 

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran 
dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia. 

 
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua 

puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : 
 

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 
 

b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
 

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) 
dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b 
Pasal ini; 

 
d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi 

sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan 
dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam 
ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi; 

 
e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk 

mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini. 
 

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

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh 
persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan 
menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
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3. Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPSLB 
 

1. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan 
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. 

 
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS, harus : 

a. dilakukan dengan itikad baik; 
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;   
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; 
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan 
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. 

 
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 

(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi. 
 

4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali 
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. 
 

5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling 
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. 

 
6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :   
 

i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham; dan 
ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS : 
 

- dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan 
RUPS dari pemegang saham; 

- Pengumuman tersebut paling kurang melalui media : 
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 
b. situs web Bursa Efek; dan 
c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing 

yang digunakan    paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. 
 

7. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan 
permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.  
 

8. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada Pasal ini, wajib : 
 
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, 

atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan 
Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 

 
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti 

pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;   

 
c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada 

Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan 
pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan 
diselenggarakan RUPS tersebut. 

 
9. Pemegang saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) 

bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau 
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. 
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3. Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPSLB 
 

1. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan 
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. 

 
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS, harus : 

a. dilakukan dengan itikad baik; 
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;   
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; 
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan 
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. 

 
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 

(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi. 
 

4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali 
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. 
 

5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling 
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. 

 
6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :   
 

i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham; dan 
ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS : 
 

- dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan 
RUPS dari pemegang saham; 

- Pengumuman tersebut paling kurang melalui media : 
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 
b. situs web Bursa Efek; dan 
c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing 

yang digunakan    paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. 
 

7. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan 
permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.  
 

8. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada Pasal ini, wajib : 
 
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, 

atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan 
Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 

 
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti 

pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;   

 
c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada 

Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan 
pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan 
diselenggarakan RUPS tersebut. 

 
9. Pemegang saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) 

bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau 
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
 
1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. 

 
2. Dalam RUPS Tahunan : 

 
a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan 

persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan 
keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat 
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan 
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; 
 

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan 
akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal; 
 

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan 
Komisaris Perseroan; 

 
e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar.   
 

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan 
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan 
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. 

 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

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

4. Hak, preferensi, dan pembatasan yang terdapat pada masing-masing jenis saham, yang meliputi : 
 
a. hak atas dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen 

 
Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang 
diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. 
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu 
terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari 
RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang 
saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah 
RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.   
 

b. hak suara 
 
Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 
 
Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa 
harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan 
memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti 
perdata serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. 
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Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :  
  
i. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; 
ii. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, 

atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak 
langsung telah dimiliki oleh Perseroan; 

iii. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal.   
 

c. hak atas pembagian sisa aset dalam terjadi likuidasi 
 
Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan 
keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan 
likuidasi oleh likuidator.  
 
Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan tidak menunjuk likuidator 
lain.  
 
Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta 
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  
 
Anggaran Dasar beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya 
perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan 
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.  
 
Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima 
bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki 
masing-masing. 
 

d. hak memesan efek terlebih dahulu 
 
Perseroan dapat melakukan penambahanan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat 
Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk 
memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran), dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang Penambahan Modal 
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 
 
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal. 
 
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek 
Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek 
Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan 
sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing 
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

5. Ringkasan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang berkaitan dengan Direksi : 
 
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, 

seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Direktur, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih 
Wakil Presiden Direktur, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur. Perseroan wajib memiliki Direktur 
Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
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Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :  
  
i. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; 
ii. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, 

atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak 
langsung telah dimiliki oleh Perseroan; 

iii. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal.   
 

c. hak atas pembagian sisa aset dalam terjadi likuidasi 
 
Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan 
keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan 
likuidasi oleh likuidator.  
 
Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan tidak menunjuk likuidator 
lain.  
 
Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta 
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  
 
Anggaran Dasar beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya 
perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan 
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.  
 
Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima 
bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki 
masing-masing. 
 

d. hak memesan efek terlebih dahulu 
 
Perseroan dapat melakukan penambahanan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat 
Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk 
memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran), dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang Penambahan Modal 
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 
 
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal. 
 
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek 
Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek 
Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan 
sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing 
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

5. Ringkasan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang berkaitan dengan Direksi : 
 
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, 

seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Direktur, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih 
Wakil Presiden Direktur, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur. Perseroan wajib memiliki Direktur 
Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan 
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 

pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan 
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, 
setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam 
RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya 
kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. 

 
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. 

 
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS 

dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 
 

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari 
jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari 
sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan 
seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang 
jabatannya telah menjadi lowong tersebut. 
 

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan 
puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan 
untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. 

 
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib 

menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. 
 

10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi 
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada 
anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
dalam RUPS tersebut. 

 
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait 

ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal. 

 
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang 

dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS 
dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi 
tersebut.  

 
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : 

 
a. Meninggal dunia; 
b. Masa jabatannya berakhir; 
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; 
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; 
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
6. Ringkasan ketentuan dalam anggaran dasar yang penting berkaitan dengan Dewan Komisaris 

 
1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya 

diangkat sebagai Presiden Komisaris, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden 
Komisaris, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
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2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan 
Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan 
RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan 
menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir 
dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS 
yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. 

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. 

6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh 
RUPS.  

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan 
Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan 
puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa 
jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan 
Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.  

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan 
wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. 

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan 
Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. 
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
dalam RUPS tersebut. 

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait 
ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal.  

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan 
Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila 
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi 
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. 

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :  

a. Meninggal dunia; 
b. Masa jabatannya berakhir; 
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; 
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; 
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran 

Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
 

7. Ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham 
 

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham yang mengatur 
tentang pembatasan hak untuk memiliki saham termasuk hak bagi pemegang saham asing untuk memiliki atau 
melaksanakan hak suara, atau tentang perjanjian atau peraturan yang dapat berpengaruh terhadap perubahan 
pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi Perseroan, maupun tentang kewajiban 
pengungkapan kepemilikan saham dengan batasan tertentu.  
 
Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Anggaran Dasar yang dimuat dalam Prospektus ini 
merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir. 
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2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan 
Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan 
RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan 
menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir 
dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS 
yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. 

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. 

6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh 
RUPS.  

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan 
Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan 
puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa 
jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan 
Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.  

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan 
wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. 

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan 
Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. 
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
dalam RUPS tersebut. 

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait 
ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal.  

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan 
Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila 
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi 
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. 

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :  

a. Meninggal dunia; 
b. Masa jabatannya berakhir; 
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; 
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; 
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran 

Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
 

7. Ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham 
 

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham yang mengatur 
tentang pembatasan hak untuk memiliki saham termasuk hak bagi pemegang saham asing untuk memiliki atau 
melaksanakan hak suara, atau tentang perjanjian atau peraturan yang dapat berpengaruh terhadap perubahan 
pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi Perseroan, maupun tentang kewajiban 
pengungkapan kepemilikan saham dengan batasan tertentu.  
 
Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Anggaran Dasar yang dimuat dalam Prospektus ini 
merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir. 
 

 

BAB XV.  PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM  
 
 
1. Pemesanan Pembelian Saham 

 
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir 
Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan 
menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek yang 
namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus. FPPS tersedia cukup bagi para pemesan. Bilamana pemesanan 
menggunakan FPPS fotocopy maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli yang dapat 
diperoleh di Penjamin Emisi Efek. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.  

 
Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi 
pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). 

 
Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan 
oleh pemesan. 
 

2. Pemesan yang Berhak 
 

Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-
undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung 
Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang 
merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. 

 
3. Jumlah Pemesanan 
 

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang 
berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 

 
4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif 
 

Seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan 
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-042/SHM/KSEI/1017 yang ditandatangani antara 
Perseroan dengan KSEI pada tanggal 30 Oktober 2017. 

 
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai 

berikut:  
 

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham (“SKS”). 
Saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham 
hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-
lambatnya pada tanggal 18 Desember 2017 setelah menerima konfirmasi hasil penjatahan saham tersebut.  

b. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan 
memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan 
(“FKP”). 

c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang 
rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat 
konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek. 

d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. 
e. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan 

efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham. 
f. 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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g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki 
sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham 
hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang 
telah ditunjuk. 

h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui 
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek. 

i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk SKS 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. 

j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk 
mengadministrasikan saham tersebut. 

 
B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS-nya tidak dapat 

dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham 
dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan 
diajukan. 

 
5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham 
 

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam 
kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, di 
mana FPPS  diperoleh.  
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 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; 
- Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan. 
 
Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di 
luar negeri serta domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran 
sesuai dengan jumlah pesanan. 
 
Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak 
pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian 
saham tidak terpenuhi. 
 
FPPS yang telah dipesan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemesan. 

  
6. Masa Penawaran 

 
Masa Penawaran akan berlangsung selama  3 (tiga) hari kerja, dimulai pada tanggal 8 Desember 2017 pukul 10:00 
WIB dan ditutup pada tanggal 12 Desember pukul 15:00 WIB. Untuk memberikan waktu bagi pemesan melakukan 
pembayaran dan menghindari keterlambatan pembayaran good fund di rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek, 
pengambilan FPPS pada tanggal 12 Desember akan ditutup pada pukul 12:00 WIB, sedangkan pengajuan FPPS 
masih diterima selambat-lambatnya pukul 15:00 WIB.  

 
7. Tanggal Penjatahan 
 

Tanggal penjatahan di mana penjatahan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 
14 Desember 2017. 

 
8. Persyaratan Pembayaran 

 
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, PB (Pindah Buku), cek atau wesel bank dalam mata uang 
Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri 
asli beserta copynya dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan 
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g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki 
sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham 
hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang 
telah ditunjuk. 

h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui 
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek. 

i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk SKS 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. 

j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk 
mengadministrasikan saham tersebut. 

 
B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS-nya tidak dapat 

dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham 
dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan 
diajukan. 

 
5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham 
 

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam 
kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, di 
mana FPPS  diperoleh.  
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 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; 
- Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan. 
 
Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di 
luar negeri serta domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran 
sesuai dengan jumlah pesanan. 
 
Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak 
pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian 
saham tidak terpenuhi. 
 
FPPS yang telah dipesan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemesan. 

  
6. Masa Penawaran 

 
Masa Penawaran akan berlangsung selama  3 (tiga) hari kerja, dimulai pada tanggal 8 Desember 2017 pukul 10:00 
WIB dan ditutup pada tanggal 12 Desember pukul 15:00 WIB. Untuk memberikan waktu bagi pemesan melakukan 
pembayaran dan menghindari keterlambatan pembayaran good fund di rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek, 
pengambilan FPPS pada tanggal 12 Desember akan ditutup pada pukul 12:00 WIB, sedangkan pengajuan FPPS 
masih diterima selambat-lambatnya pukul 15:00 WIB.  

 
7. Tanggal Penjatahan 
 

Tanggal penjatahan di mana penjatahan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 
14 Desember 2017. 

 
8. Persyaratan Pembayaran 

 
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, PB (Pindah Buku), cek atau wesel bank dalam mata uang 
Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri 
asli beserta copynya dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan 

pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
pada: 

 
Nama Bank : Bank Central Asia KCP Sudirman Mansion Jakarta 

Atas Nama : PT Shinhan Sekuritas IPO Campina 
No. Rekening : 537 518 6788 

 
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang 
mengajukan (menandatangani) FPPS. Untuk menghindari keterlambatan pembayaran, maka hari terakhir Masa 
Penawaran diwajibkan untuk melakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai ataupun PB (Pindah Buku) antar 
rekening. Seluruh pembayaran harus sudah dapat diuangkan segera selambat-lambatnya pada hari terakhir Masa 
Penawaran pukul 15:00 WIB (good funds). Apabila pembayaran tidak diterima (good funds) pada hari terakhir Masa 
Penawaran pukul 15:00 WIB pada rekening tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak 
berhak atas penjatahan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan 
sebagai akibat keterlambatan pembayaran (good funds) yang terjadi, yang dapat diakibatkan karena kesalahan 
penulisan nomor rekening, kesalahan tujuan penerima dana ataupun kesalahan teknis sistem perbankan.  
 
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan pemesan. 
Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel 
bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi 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 fotokopi 
Lalulintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. 

 
9. Bukti Tanda Terima 
 

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan 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 ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima 
pemesanan saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang 
pemesanan dan/atau penerimaaan FKP atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham 
secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan. 

 
10. Penjatahan Saham 
 

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan 
sistim kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai  dengan 
Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan 
lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan 
perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku. Adapun sistim penjatahan yang akan dilakukan yaitu 
penjatahan pasti (Fixed Allotment) dan penjatahan terpusat (Pooling), di mana penjatahan pasti dibatasi hingga 
jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, dimana didalamnya 
termasuk jatah pasti yang mungkin diambil oleh karyawan Perseroan sampai dengan maksimum sejumlah 10% 
(sepuluh persen). Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat. 
 
Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 14 Desember 2017. 

 
A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) 

 
Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti 

dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan 
pemesan perorangan; 

2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang 
melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh 
perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan 
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3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada  
a. 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; 

b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau 
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang 

melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 
 

Dengan mempertimbangkan alokasi penjatahan yang baik dan tepat, pihak-pihak yang mendapatkan penjatahan pasti 
dalam Penawaran Umum ini diantaranya adalah Perusahaan Asuransi, Korporasi, Dana Pensiun, Manager Investasi, 
Reksadana, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Investasi ataupun perorangan. 

 
B. Penjatahan Terpusat (Pooling) 
 

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: 
 
1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK 

No. IX.A.7 angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari 
jumlah yang dipesan, maka: 
a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan 
b. 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 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 angka 2 huruf a angka 3) 
menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan 

 
2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) 

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: 
a. dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional 

menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau 
b. dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi 

persyaratan berikut ini: 
1. 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. Jumlah Efek yang 
termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang 
ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan 

2. 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. 

 
C. Penjatahan Bagi Pihak Yang Terafiliasi 

  
Jika para pemesan pegawai perusahaan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan 
sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional 
kepada para pemesan yang terafiliasi. 

 
Manajer Penjahatan akan menyampaikan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai 
kewajaran dari pelaksanaan penjahatan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII. G. Lampiran Keputusan 
Ketua Bapepam Nomor: Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2005 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan 
Atas Pemesanan dan Penjahatan 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. 
 
Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 
5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 yang disertai dengan Laporan 
Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7. 
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3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada  
a. 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; 

b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau 
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang 

melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 
 

Dengan mempertimbangkan alokasi penjatahan yang baik dan tepat, pihak-pihak yang mendapatkan penjatahan pasti 
dalam Penawaran Umum ini diantaranya adalah Perusahaan Asuransi, Korporasi, Dana Pensiun, Manager Investasi, 
Reksadana, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Investasi ataupun perorangan. 

 
B. Penjatahan Terpusat (Pooling) 
 

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: 
 
1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK 

No. IX.A.7 angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari 
jumlah yang dipesan, maka: 
a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan 
b. 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 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 angka 2 huruf a angka 3) 
menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan 

 
2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) 

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: 
a. dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional 

menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau 
b. dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi 

persyaratan berikut ini: 
1. 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. Jumlah Efek yang 
termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang 
ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan 

2. 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. 

 
C. Penjatahan Bagi Pihak Yang Terafiliasi 

  
Jika para pemesan pegawai perusahaan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan 
sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional 
kepada para pemesan yang terafiliasi. 

 
Manajer Penjahatan akan menyampaikan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai 
kewajaran dari pelaksanaan penjahatan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII. G. Lampiran Keputusan 
Ketua Bapepam Nomor: Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2005 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan 
Atas Pemesanan dan Penjahatan 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. 
 
Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 
5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 yang disertai dengan Laporan 
Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7. 

 

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 mengikutsertakan satu formulir 
pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 

 
11. Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum 
 

Berdasarkan  Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., 
Notaris di Jakarta dan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Dalam Rangka Penawaran Umum,  dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan sampai 
dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk menunda masa Penawaran Umum 
untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum 
dengan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila : 

 
a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa 

berturut-turut; 
b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

kelangsungan usaha Emiten; dan/atau 
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan. 
 
12. Pengembalian Uang Pemesanan 
 

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran 
Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen 
Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-
lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan 
Penawaran Umum. 
 
Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam uang tunai, cek, atau bilyet giro atau instruksi surat pembayaran 
atas nama pemesan atau disetor ke rekening atas nama pemesan melalui instrument pembayaran lainnya.  
 
Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil 
dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengakhiran, maka Perseroan dan/atau para Penjamin Emisi Efek 
dan/atau para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan 
pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh 
para pemesan yang bersangkutan. 
 
Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya 
pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan kepada para pemesan yang bersangkutan pro 
rata untuk setiap hari keterlambatan, sebesar Suku Bunga.  
 
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian dalam hal terjadinya kelebihan pemesanan terkait 
penjatahan, maka Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang 
pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian Saham sesegera mungkin 
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan 
Penawaran Umum. 
 
Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di 
kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan di mana FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda 
terima pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang pemesanan diatur dan dilakukan 
oleh Perseroan. 

 
13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”) atas Pemesanan Pembelian Saham 
 

FKP akan didistribusikan melalui Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan 
pemesanan saham  selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas pemesanan 
pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk dengan 
menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. 
Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan Perseroan.  
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14.   Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus 
 
 Pelaksanaan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan tetap dan/atau pengurus Perseroan, kecuali 

Komisaris Independen dengan Harga Penawaran dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa 
Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan tanpa melalui Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan. 

 
15. Distribusi Efek 
 

Perseroan melalui KSEI dan BAE akan melakukan distribusi saham secara elektronik ke rekening efek pemesan yang 
namanya tercantum dalam FKP pada tanggal 18 Desember 2017.  
 

16. Lain-lain 
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham 
secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan pembelian saham dapat ditolak apabila: 

 
1. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan 

Pembelian Saham. 
2. KTP atau tanda jati diri telah kadaluarsa. 
3. Pembayaran tidak diterima tepat waktu. 
 
Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk 
keperluan penjatahan dengan mengikutsertakan formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan 
bersangkutan. 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau 
memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya 
diperkenankan untuk membeli saham dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak 
yang tidak terafiliasi baik lokal maupun asing. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak 
dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek. 

 
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin 
Emisi efek dan Agen Penjualan atau pihak‐pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau 
akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam 
Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek. 
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14.   Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus 
 
 Pelaksanaan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan tetap dan/atau pengurus Perseroan, kecuali 

Komisaris Independen dengan Harga Penawaran dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa 
Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan tanpa melalui Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan. 

 
15. Distribusi Efek 
 

Perseroan melalui KSEI dan BAE akan melakukan distribusi saham secara elektronik ke rekening efek pemesan yang 
namanya tercantum dalam FKP pada tanggal 18 Desember 2017.  
 

16. Lain-lain 
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham 
secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan pembelian saham dapat ditolak apabila: 

 
1. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan 

Pembelian Saham. 
2. KTP atau tanda jati diri telah kadaluarsa. 
3. Pembayaran tidak diterima tepat waktu. 
 
Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk 
keperluan penjatahan dengan mengikutsertakan formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan 
bersangkutan. 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau 
memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya 
diperkenankan untuk membeli saham dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak 
yang tidak terafiliasi baik lokal maupun asing. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak 
dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek. 

 
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin 
Emisi efek dan Agen Penjualan atau pihak‐pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau 
akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam 
Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek. 

 

BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN 
SAHAM  

 
Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan 
para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek, pada 
masa Penawaran Umum. 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek serta Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut: 

 
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK 

 
PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi) 

International Financial Center 2, 30th Floor 
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23 

Jakarta 12920 Indonesia  
Telp. (62-21) 8086 9900 
Fax. (62-21) 2205 7925 

 
PENJAMIN EMISI EFEK 

 
PT Artha Sekuritas Indonesia 

Equity Tower Lt 22 E-F, 
SCBD Lot 9 

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, 
Jakarta 12190 

Telp. (62-21) 515 2338 
Fax.(62-21) 515 2339 

 

PT Indosurya Bersinar Sekuritas 
Gedung Menara Kuningan Lt.32 

Jl. Rasuna Said 
Jakarta Selatan 12920  

Telp. (62-21) 3001 5622 
Fax. (62-21) 3001 5623 

 

PT Jasa Utama Capital Sekuritas 
Gedung Kospin Jasa Lt. 7-8 

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1 
Jakarta Selatan 12870 

Telp. (62-21) 8378 9000 
Fax. (62-21) 8378 8908 

 

PT KGI Sekuritas Indonesia 
Sona Topas Tower Lt 11 

Jl. Jendral Sudirman Kav. 26 
Jakarta 12920 

Telp. (62-21) 250 6337 
Fax. (62-21) 250 6351/2 

 

PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia 
Menara Batavia Lt 23 

Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 
Jakarta 

Telp. (62-21) 5793 0078 
Fax. (62-21) 5793 0069 

 

PT NH Korindo Sekuritas 
Wisma KORINDO Lt 7 

Jl. MT. Haryono Kav. 62, Pancoran  
Jakarta 12780 

Telp. (62-21) 797 6202 
Fax. (62-21) 797 6206 

 
PT Onix Sekuritas 

Deutsche Bank Building Lt 15 
Jl. Imam Bonjol No. 80. 

Jakarta 10350  
Telp. (62-21) 3190 1777 
Fax. (62-21) 3190 1616 

 

PT Panin Sekuritas Tbk 
Gedung BEI Tower II Suite 1705 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta Selatan 12190 
Telp. (62-21) 515 3055 
Fax. (62-21) 515 3061 

PT Phillip Sekuritas Indonesia 
ANZ Tower Lt 23B 

Jl. Jendral Sudirman Kav 33A 
Jakarta 10220 

Telp. (62 21) 57900 800 
Fax. (62-21) 57900 809 

 
PT Profindo Sekuritas Indonesia 
Gedung Permata Kuningan Lt19 

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C 
Jakarta Selatan 12980 

Telp. (62-21) 8378 0888 
Fax. (62 21) 8378 0889 

 

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 
Gedung Artha Graha Lt 18 & 19 
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190 
Telp. (62-21) 2924 9088 
Fax. (62-21) 2924 9150 

 

PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk 
Plaza Asia  Lt 5 

Jl. Jend Sudirman Kav. 59 
Jakarta 12190 

Telp. (62-21) 5140 2181 
Fax. (62-21) 5140 2182 

 
Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh di gerai Penawaran Umum yang bertempat di: 
 

PT Adimitra Jasa Korpora 
Rukan Kirana Boutique Office 
Jl. Kirana Avenue III F3 No. 5 

Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 
Telp. : (62-21) 2974 5222 
Fax : (62-21) 2928 9961 
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BAB XVII. LAPORAN PENILAI 
 

 
Berikut ini adalah salinan dari Laporan Penilai, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. 
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BAB XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
 

 
Berikut ini adalah salinan dari Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, 
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. 
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No.014ADD2/PH-CMPI/MI-SS-LW/XI/2017  
                          
 
Jakarta, 27 November 2017         
 
 
Kepada Yang Terhormat 
 
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk 
Jalan Rungkut Industri II/15-17 
Surabaya 
 
u.p. Direksi 
 
PERIHAL: Pendapat Hukum terhadap PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk 

Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham (”Go Public”) 
 
 
Sehubungan dengan rencana PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk, suatu perseroan 
terbatas yang berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut ”Perseroan”), untuk 
melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 885.000.000 
(delapan ratus delapan puluh lima juta) saham biasa atas nama masing-masing dengan nilai 
nominal Rp100,00 (seratus Rupiah)  dan dengan harga penawaran Rp.330,- (tiga ratus tiga 
puluh Rupiah) (“Penawaran Umum”); kami Konsultan Hukum Irma & Solomon, selaku 
konsultan hukum independen terdaftar dengan STTD No.383/PM/STTD-KH/2001 dan STTD 
No.564/PM/STTD-KH/2005 serta anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
(HKHPM) dengan nomor anggota 200131 dan 200609, telah ditunjuk oleh Perseroan 
berdasarkan Surat Penunjukan No.008/DIR/CMPI/VI/2017 tertanggal 5 Juni 2017, untuk 
melakukan pemeriksaan atau uji tuntas dari segi hukum (“Pemeriksaan Hukum”) hingga 
tanggal laporan atas hasil Pemeriksaan Hukum (“Laporan Pemeriksaan Hukum”) dan 
memberikan pendapat dari segi hukum (“Pendapat Hukum”) mengenai aspek hukum dari 
Perseroan serta aspek hukum dari Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan di bidang 
Pasar Modal yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang berwenang di Indonesia. 
 
Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Pemeriksaan 
Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Hukum  
No.013ADD/LPH-CMPI/MI-SS-LW/XI/2017 tanggal 3 November 2017 dan Tambahan 
Laporan Pemeriksaan Hukum No. 013ADD2/LPH-CMPI/MI-SS-LW/XI/2017 tanggal 27 
November 2017 (“Laporan Pemeriksaan Hukum”).  
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No.014ADD2/PH-CMPI/MI-SS-LW/XI/2017  
                          
 
Jakarta, 27 November 2017         
 
 
Kepada Yang Terhormat 
 
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk 
Jalan Rungkut Industri II/15-17 
Surabaya 
 
u.p. Direksi 
 
PERIHAL: Pendapat Hukum terhadap PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk 

Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham (”Go Public”) 
 
 
Sehubungan dengan rencana PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk, suatu perseroan 
terbatas yang berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut ”Perseroan”), untuk 
melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 885.000.000 
(delapan ratus delapan puluh lima juta) saham biasa atas nama masing-masing dengan nilai 
nominal Rp100,00 (seratus Rupiah)  dan dengan harga penawaran Rp.330,- (tiga ratus tiga 
puluh Rupiah) (“Penawaran Umum”); kami Konsultan Hukum Irma & Solomon, selaku 
konsultan hukum independen terdaftar dengan STTD No.383/PM/STTD-KH/2001 dan STTD 
No.564/PM/STTD-KH/2005 serta anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
(HKHPM) dengan nomor anggota 200131 dan 200609, telah ditunjuk oleh Perseroan 
berdasarkan Surat Penunjukan No.008/DIR/CMPI/VI/2017 tertanggal 5 Juni 2017, untuk 
melakukan pemeriksaan atau uji tuntas dari segi hukum (“Pemeriksaan Hukum”) hingga 
tanggal laporan atas hasil Pemeriksaan Hukum (“Laporan Pemeriksaan Hukum”) dan 
memberikan pendapat dari segi hukum (“Pendapat Hukum”) mengenai aspek hukum dari 
Perseroan serta aspek hukum dari Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan di bidang 
Pasar Modal yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang berwenang di Indonesia. 
 
Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Pemeriksaan 
Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Hukum  
No.013ADD/LPH-CMPI/MI-SS-LW/XI/2017 tanggal 3 November 2017 dan Tambahan 
Laporan Pemeriksaan Hukum No. 013ADD2/LPH-CMPI/MI-SS-LW/XI/2017 tanggal 27 
November 2017 (“Laporan Pemeriksaan Hukum”).  
 
 

IRMA & SOLOMON 
Law Firm 2
  
   

 

 

 
Dana hasil dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan 
digunakan untuk: 
- Sebesar Rp.260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar) akan digunakan untuk 

pelunasan pokok hutang kepada Swiss Life (Singapore) PTE LTD. 
 

Rincian  Keterangan 
Kreditur : Swiss Life (Singapore) PTE LTD 
Fasilitas Pinjaman : Penerbitan Unsecured Promissory Notes 
Jumlah Fasilitas : Rp360.000.000.000,- 
Nilai Pokok Pinjaman Per Oktober 2017 : Rp260.000.000.000,- 
Nilai Bunga (sebelum pajak) per Oktober 2017 : Rp9.634.444.444,- 
Mata Uang : Rupiah 
Jatuh Tempo  : 23 Maret 2020 
Tingkat Bunga : 14,5% 
Prosedur Dan Persyaratan Percepatan 
Pembayaran 

: Tidak diatur secara khusus mengenai prosedur dan 
persyaratan pembayaran sebagian Utang 

 
Dalam hal dana hasil Penawaran Umum (setelah dikurangi biaya emisi) yang porsinya 
digunakan untuk Pembayaran pokok hutang kepada Swiss Life (Singapore) PTE LTD tidak 
mencukupi untuk melunasi hutang pokok tersebut, maka Perseroan akan menggunakan 
dana kas internal sebagai tambahan atas Pembayaran Pokok kepada Kreditur Perseroan. 
Untuk Pembayaran Bunga Perseroan akan menggunakan dana kas internal. 
- Sisanya akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan modal kerja. 
 
I. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN HUKUM 
 

A. Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum, kami telah melakukan pemeriksaan atas 
dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang kami peroleh hingga tanggal 
27 November 2017 berupa: 

  
1. Dokumen asli dan/atau salinan dan/atau fotokopi dari: 

a. Akta Pendirian Perseroan;  
b. Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai 

perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Akta-akta Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa lainnya, dan Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan sejak pendirian Perseroan pada tahun 1994;  

c. surat-surat izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan 
usaha Perseroan;  

d. bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan baik harta tetap 
maupun harta bergerak;  

e. perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan 
dengan pihak lain;  

f. dokumen-dokumen yang menerangkan mengenai ada tidaknya gugatan 
dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di pengadilan 
negeri yang wilayah hukumnya mencakup domisili Perseroan, sengketa 
tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara yang wilayah 
hukumnya mencakup domisili Perseroan, permohonan kepailitan dan/atau 
penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga, sengketa 
yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia serta pengadilan 
pajak, baik yang melibatkan atau diajukan oleh/terhadap Perseroan 
ataupun anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dalam jabatannya 
selaku Direktur dan Komisaris Perseroan, perselisihan perburuhan di 
pengadilan hubungan industrial yang menyangkut Perseroan, maupun 
sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan 
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dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat 
berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan 
usaha Perseroan;  

g. dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna; 
2. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik yang diberikan 

secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan atau pihak lain yang 
berwenang di Perseroan; 

3. Selain pemeriksaan atas hal-hal di atas, kami juga melakukan pemeriksaan 
fisik atas lokasi kantor yang dipergunakan Perseroan menjalankan kegiatan 
usahanya. 

 
B. Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan 

penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi 
juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat 
dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat 
Perseroan atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami 
mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata 
sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum 
yang berlaku di Republik Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang 
dimaksud. 

 
II.  ASUMSI-ASUMSI 
 

Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum dan memberikan Pendapat Hukum ini, kami 
mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa: 

 
A. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, 

dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan 
lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai 
dengan aslinya; 

 
B. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau 

diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda 
tangan otentik dari instansi pemerintah dan atau pihak ketiga selain Perseroan 
yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut di atas mempunyai dan telah memperoleh 
kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;  

 
C. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-

pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh  
pihak yang berwenang dari Perseroan kepada kami adalah benar, akurat, dan 
sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material 
sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini; 

 
D. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat 

pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada 
Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut. 

 
III. KUALIFIKASI 
 

Pendapat Hukum ini diberikan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia dan 
tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain. 
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dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat 
berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan 
usaha Perseroan;  

g. dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna; 
2. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik yang diberikan 

secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan atau pihak lain yang 
berwenang di Perseroan; 

3. Selain pemeriksaan atas hal-hal di atas, kami juga melakukan pemeriksaan 
fisik atas lokasi kantor yang dipergunakan Perseroan menjalankan kegiatan 
usahanya. 

 
B. Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan 

penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi 
juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat 
dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat 
Perseroan atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami 
mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata 
sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum 
yang berlaku di Republik Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang 
dimaksud. 

 
II.  ASUMSI-ASUMSI 
 

Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum dan memberikan Pendapat Hukum ini, kami 
mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa: 

 
A. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, 

dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan 
lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai 
dengan aslinya; 

 
B. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau 

diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda 
tangan otentik dari instansi pemerintah dan atau pihak ketiga selain Perseroan 
yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut di atas mempunyai dan telah memperoleh 
kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;  

 
C. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-

pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh  
pihak yang berwenang dari Perseroan kepada kami adalah benar, akurat, dan 
sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material 
sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini; 

 
D. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat 

pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada 
Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut. 

 
III. KUALIFIKASI 
 

Pendapat Hukum ini diberikan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia dan 
tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain. 
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IV. PENDAPAT HUKUM 
 

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-
keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan Pemeriksaan 
Hukum, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, kami sampaikan Pendapat 
Hukum yang menggantikan pendapat hukum kami No.014/PH-CMPI/MI-SS-LW/X/2017 
tanggal 6 Oktober 2017 dan pendapat hukum No.014ADD/PH-CMPI/MI-SS-LW/XI/2017 
tanggal 3 November 2017, sebagai berikut: 

 
Pendapat Hukum atas Perseroan 

 
1. Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan 

secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 
 

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Campina Ice Cream 
Industry No.11 tanggal 2 September 1994, dibuat di hadapan Sulaimansjah, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
dengan Keputusan No.C2-18.936.HT.01.01.TH.94 tertanggal 26 Desember 1994, 
didaftarkan pada register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada 
tanggal 27 Februari 1995 di bawah No.259, dan diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia No.30 tanggal 13 April 1995, Tambahan No.3282.  

 
Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah dalam rangka Penawaran 
Umum yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 
Perseroan Terbatas PT Campina Ice Cream Industry No.8  tanggal 5 Oktober 2017, 
dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, 
yang telah:  
a. disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

dengan Keputusan No.AHU-0020551.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 
2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-
0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017; dan  

b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 5 Oktober 
2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0177790 dan didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No.AHU-0124449.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 5 Oktober 2017 
(“Akta 8/2017”). 

 
Ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan 
Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan (“UUPT”), 
Peraturan No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang 
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, 
Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“Peraturan IX.J.1”), 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No.10/POJK.04/2017 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, serta 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 
33/2014”). 
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Pendirian Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan akta-
akta perubahan anggaran dasar yang dibuat setelah pendirian Perseroan telah 
dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. Maksud dan tujuan Perseroan hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah 

berusaha dalam bidang industri,  perdagangan dan jasa. 
 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan 
kegiatan usaha sebagai berikut:  

 
a. kegiatan usaha utama:  
 

i) menjalankan usaha dalam bidang industri ice cream termasuk ice cream 
cake;  

ii) menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi 
perdagangan hasil-hasil industri tersebut diatas, termasuk ekspor impor, 
interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun  atas pihak lain 
secara komisi serta menjadi grosir, leveransir, dealer, distributor, agen, 
perwakilan dari perusahaan lain di dalam negeri maupun di luar negeri; 

iii) menjalankan usaha dibidang E commerce dan in house advertising;  
 

b. kegiatan usaha penunjang :  
 

i) melakukan pembelian bahan baku yang diperlukan sehubungan dengan 
kegiatan usaha utama; 

ii) menyewa tanah dan/atau gudang yang akan dipakai sebagai tempat 
penyimpanan barang-barang Perseroan dan hal-hal yang menunjang 
kegiatan usaha utama; 

iii) melakukan usaha dibidang pengangkutan khususnya pengangkutan 
barang-barang produksi Perseroan; 

iv) menjalankan usaha-usaha lain sehubungan dengan maksud dan tujuan 
Perseroan dan/atau berkaitan serta menunjang kegiatan usaha utama 
Perseroan sebagaimana disebutkan pada butir (a) di atas baik atas 
tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dengan cara 
dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

 
Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan 
IX.J.1. 

 
Perseroan telah menjalankan usahanya sesuai dengan anggaran dasarnya dan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
4. Struktur permodalan Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah 

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas 
PT Campina Ice Cream Industry No.56 tanggal 12 September 2017, dibuat di 
hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta yang telah disetujui 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
Keputusan No.AHU-0018862.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal  13 September 2017 
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0114154.AH.01.11.Tahun 2017 
tanggal 13 September 2017 juncto Akta 8/2017 yang mengatur perubahan nilai 
nominal setiap saham Perseroan menjadi Rp100,- (seratus Rupiah),  yaitu sebagai 
berikut: 
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Pendirian Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan akta-
akta perubahan anggaran dasar yang dibuat setelah pendirian Perseroan telah 
dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. Maksud dan tujuan Perseroan hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah 

berusaha dalam bidang industri,  perdagangan dan jasa. 
 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan 
kegiatan usaha sebagai berikut:  

 
a. kegiatan usaha utama:  
 

i) menjalankan usaha dalam bidang industri ice cream termasuk ice cream 
cake;  

ii) menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi 
perdagangan hasil-hasil industri tersebut diatas, termasuk ekspor impor, 
interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun  atas pihak lain 
secara komisi serta menjadi grosir, leveransir, dealer, distributor, agen, 
perwakilan dari perusahaan lain di dalam negeri maupun di luar negeri; 

iii) menjalankan usaha dibidang E commerce dan in house advertising;  
 

b. kegiatan usaha penunjang :  
 

i) melakukan pembelian bahan baku yang diperlukan sehubungan dengan 
kegiatan usaha utama; 

ii) menyewa tanah dan/atau gudang yang akan dipakai sebagai tempat 
penyimpanan barang-barang Perseroan dan hal-hal yang menunjang 
kegiatan usaha utama; 

iii) melakukan usaha dibidang pengangkutan khususnya pengangkutan 
barang-barang produksi Perseroan; 

iv) menjalankan usaha-usaha lain sehubungan dengan maksud dan tujuan 
Perseroan dan/atau berkaitan serta menunjang kegiatan usaha utama 
Perseroan sebagaimana disebutkan pada butir (a) di atas baik atas 
tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dengan cara 
dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

 
Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan 
IX.J.1. 

 
Perseroan telah menjalankan usahanya sesuai dengan anggaran dasarnya dan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
4. Struktur permodalan Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah 

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas 
PT Campina Ice Cream Industry No.56 tanggal 12 September 2017, dibuat di 
hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta yang telah disetujui 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
Keputusan No.AHU-0018862.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal  13 September 2017 
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0114154.AH.01.11.Tahun 2017 
tanggal 13 September 2017 juncto Akta 8/2017 yang mengatur perubahan nilai 
nominal setiap saham Perseroan menjadi Rp100,- (seratus Rupiah),  yaitu sebagai 
berikut: 
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Permodalan Nilai Nominal Rp100,00 per saham 
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 

Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000 
Modal Ditempatkan 5.000.000.000 500.000.000.000 
Modal Disetor 5.000.000.000 500.000.000.000 
Portepel 15.000.000.000 1.500.000.000.000 

 
Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan di atas 
adalah sebagai berikut: 

 

Nama Pemegang Saham 
Nilai Nominal Rp100,00 per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nominal 
(Rp) % 

Sabana Prawirawidjaja 4.936.000.000 493.600.000.000 98,720 
Darmo Hadipranoto 28.800.000 2.880.000.000 0,576 
Justiani Hadipranoto 22.400.000 2.240.000.000 0,448 
Hendro Hadipranoto 6.400.000 640.000.000 0,128 
Listijani Hadipranoto 6.400.000 640.000.000 0,128 

Jumlah 5.000.000.000 500.000.000.000 100 
 

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) 
tahun terakhir  sampai dengan sebelum Pernyataan Pendaftaran adalah sah dan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik 
Indonesia. 
 
Kesinambungan struktur permodalan Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir 
sampai dengan sebelum Pernyataan Pendaftaran telah didukung oleh dokumen-
dokumen yang sah dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 

 
5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini 

dikeluarkan berdasarkan Akta 8/2017, adalah sebagai berikut: 
 

Direksi 
Presiden Direktur : Samudera Prawirawidjaja    
Direktur :   Adji Andjono 
Direktur :   Hendro Hadipranoto 
Direktur : Hans Jensen 
Direktur Independen : Arif Harmoko Rayadi 
  
Dewan Komisaris  
Presiden Komisaris : Ir. Jutianto Isnandar  
Komisaris : Darmo Hadipranoto  
Komisaris Independen : Drs. Makmur Widjaja 

 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat sesuai 
dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia.  
 
 
 



144

IRMA & SOLOMON 
Law Firm 7
  
   

 

 

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah 
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014. 
 
Perseroan telah mengangkat Direktur Independen sebagaimana dipersyaratkan 
dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek 
Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. 
 
Perseroan telah memiliki Komite Audit  dan Piagam Komite Audit sesuai dengan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan 
memiliki Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) sesuai dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang 
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Unit Audit Internal dan 
Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No.56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan 
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. 
 
Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan 
Komisaris Perseroan, hal mana sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite 
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 

 
6. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat 

Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 6 Oktober 2017: 
 

a. Perseroan maupun aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat 
atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam 
register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia 
maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia.   

b. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak 
terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat 
dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah 
Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun 
sebagai Tergugat II Intervensi; 

c. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam 
maupun di luar wilayah Republik Indonesia;  

d. Perseroan tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak 
sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang,  dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam 
sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di 
seluruh wilayah Republik Indonesia;  

e. Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;  
f. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang 

tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik 
Indonesia;  

g. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia; 

h. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Republik Indonesia; 
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Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah 
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014. 
 
Perseroan telah mengangkat Direktur Independen sebagaimana dipersyaratkan 
dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek 
Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. 
 
Perseroan telah memiliki Komite Audit  dan Piagam Komite Audit sesuai dengan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan 
memiliki Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) sesuai dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang 
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Unit Audit Internal dan 
Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No.56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan 
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. 
 
Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan 
Komisaris Perseroan, hal mana sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite 
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 

 
6. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat 

Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 6 Oktober 2017: 
 

a. Perseroan maupun aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat 
atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam 
register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia 
maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia.   

b. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak 
terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat 
dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah 
Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun 
sebagai Tergugat II Intervensi; 

c. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam 
maupun di luar wilayah Republik Indonesia;  

d. Perseroan tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak 
sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang,  dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam 
sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di 
seluruh wilayah Republik Indonesia;  

e. Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;  
f. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang 

tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik 
Indonesia;  

g. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia; 

h. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Republik Indonesia; 
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i. Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh 
instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah 
Republik Indonesia; 

j. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau 
menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke 
pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang telah atau 
mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan 
atau kelangsungan usaha Perseroan. 

 
Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh masing-
masing Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya 
tertanggal 6 Oktober 2017, masing-masing Direksi dan anggota Dewan Komisaris 
Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam 
register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan  Arbitrase Nasional 
Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di 
Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU) dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di 
Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, 
serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau 
badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material. 

 
7. Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan 

usahanya serta memenuhi kewajiban sehubungan dengan izin-izin tersebut, dan 
izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan telah 
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
8. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, Perseroan 

telah: 
 

a. melakukan pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan di Perusahaan; 

 
b. mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan dan kesehatan ; 
 
c. memiliki Perjanjian Kerja Bersama tertanggal 1 Februari 2016 dan berlaku 

sampai dengan tanggal 1 Februari 2018; 
 
d. memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik  
Indonesia No.7 tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Upah Minimum. 

 
9. Kepemilikan Perseroan atas hak atas tanah dan bangunan, kendaraan bermotor 

serta Hak Atas Kekayaan Intelektual yang digunakan Perseroan untuk menjalankan 
kegiatan usahanya telah didukung dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen 
kepemilikan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset-
aset Perseroan baik berupa benda tetap maupun bergerak tersebut, hingga 
Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak sedang  dijaminkan kepada pihak ketiga 
manapun serta tidak menjadi obyek sengketa.  

 
10. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, aset-aset  atau harta kekayaan Perseroan 

berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan 
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telah diasuransikan dengan polis asuransi dalam jumlah pertanggungan dan jangka 
waktu yang memadai. 

 
11. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sehubungan 

dengan kegiatan usaha Perseroan serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha 
Perseroan  telah dibuat secara sah, mengikat Perseroan dan sesuai dengan 
anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Negara Republik Indonesia, tidak mengandung pembatasan-pembatasan (negative 
covenants) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam 
Perseroan, tidak saling bertentangan satu sama lain serta tidak mengandung 
pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum. 

 
Pendapat Hukum atas Rencana Penawaran Umum 

 
1. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Direksi 

untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan 
dengan rencana Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh 
persetujuan  Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang keputusannya 
tertuang dalam Akta 8/2017. Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, maka 
Perseroan telah memperoleh persetujuan korporasi yang diperlukan dalam rangka 
Penawaran Umum. 

 
2. Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan nilai 

nominal setiap saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) adalah saham baru yang 
akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, di mana saham-saham yang 
akan ditawarkan tersebut adalah saham biasa atas nama yang akan memberikan 
kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan, semua hak yang dapat dijalankan oleh setiap 
pemegang saham Perseroan atas setiap jumlah saham yang dimilikinya yang telah 
dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan 
anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. Dalam rangka Penawaran Umum,  telah dibuat dan ditandatangani: 

 
a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas 

PT Campina Ice Cream Industry Tbk No.20 tanggal 6 Oktober 2017 juncto Akta 
Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan 
Terbatas PT Campina Ice Cream Industry Tbk No.5 tanggal 3 November 2017, 
keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris 
di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan  
PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek juncto 
Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan emisi Efek Penawaran Umum 
Perseroan terbatas PT Campina Ice Cream Industry Tbk No.104 tanggal 27 
November 2017 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., 
Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Shinhan 
Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi 
Efek, serta para Penjamin Emisi Efek yaitu PT Artha Sekuritas Indonesia, PT 
Indosurya Bersinar Sekuritas, PT Jasa Utama Capital Sekuritas, PT KGI 
Sekuritas Indonesia, PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo 
Sekuritas Indonesia, PT Onix Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phillip 
Sekuritas Indonesia, PT Profindo Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas 
Indonesia Tbk dan PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk ; 
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telah diasuransikan dengan polis asuransi dalam jumlah pertanggungan dan jangka 
waktu yang memadai. 

 
11. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sehubungan 

dengan kegiatan usaha Perseroan serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha 
Perseroan  telah dibuat secara sah, mengikat Perseroan dan sesuai dengan 
anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Negara Republik Indonesia, tidak mengandung pembatasan-pembatasan (negative 
covenants) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam 
Perseroan, tidak saling bertentangan satu sama lain serta tidak mengandung 
pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum. 

 
Pendapat Hukum atas Rencana Penawaran Umum 

 
1. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Direksi 

untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan 
dengan rencana Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh 
persetujuan  Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang keputusannya 
tertuang dalam Akta 8/2017. Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, maka 
Perseroan telah memperoleh persetujuan korporasi yang diperlukan dalam rangka 
Penawaran Umum. 

 
2. Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan nilai 

nominal setiap saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) adalah saham baru yang 
akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, di mana saham-saham yang 
akan ditawarkan tersebut adalah saham biasa atas nama yang akan memberikan 
kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan, semua hak yang dapat dijalankan oleh setiap 
pemegang saham Perseroan atas setiap jumlah saham yang dimilikinya yang telah 
dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan 
anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. Dalam rangka Penawaran Umum,  telah dibuat dan ditandatangani: 

 
a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas 

PT Campina Ice Cream Industry Tbk No.20 tanggal 6 Oktober 2017 juncto Akta 
Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan 
Terbatas PT Campina Ice Cream Industry Tbk No.5 tanggal 3 November 2017, 
keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris 
di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan  
PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek juncto 
Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan emisi Efek Penawaran Umum 
Perseroan terbatas PT Campina Ice Cream Industry Tbk No.104 tanggal 27 
November 2017 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., 
Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Shinhan 
Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi 
Efek, serta para Penjamin Emisi Efek yaitu PT Artha Sekuritas Indonesia, PT 
Indosurya Bersinar Sekuritas, PT Jasa Utama Capital Sekuritas, PT KGI 
Sekuritas Indonesia, PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo 
Sekuritas Indonesia, PT Onix Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phillip 
Sekuritas Indonesia, PT Profindo Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas 
Indonesia Tbk dan PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk ; 
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b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas  
PT Campina Ice Cream Industry Tbk No.21 tanggal 6 Oktober 2017 juncto Akta 
Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas  
PT Campina Ice Cream Industry Tbk No.6 tanggal 3 November 2017, keduanya 
dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, 
oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Adimitra Jasa Korpora 
selaku Biro Administrasi Efek. 

 
Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan 
mengikat Perseroan, tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan anggaran 
dasar Perseroan, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan, ketentuan 
Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Negara Republik Indonesia. 
 

4. Terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam hal digunakan 
untuk transaksi yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi 
Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 (“Peraturan 
No.IX.E.1”), dan/atau transaksi yang melebihi  20% (dua puluh persen) dari ekuitas 
Perseroan setelah Penawaran Umum,  maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan 
Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 
Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No.Kep-
614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 dan/atau Peraturan No.IX.E.1. 

 
5. Aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus telah sesuai dengan dokumen 

hukum yang diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum. 
 
6. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan para penjamin emisi efek yaitu: 

PT Artha Sekuritas Indonesia, PT Indosurya Bersinar Sekuritas, PT Jasa Utama 
Capital Sekuritas, PT KGI Sekuritas Indonesia, PT Magenta Kapital Sekuritas 
Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, PT Onix Sekuritas, PT Panin 
Sekuritas Tbk, PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Profindo Sekuritas Indonesia, PT 
Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk; kecuali 
dengan PT Shinhan Sekuritas Indonesia (selaku penjamin pelaksana emisi efek 
dan penjamin emisi efek) Perseroan memiliki hubungan afiliasi disebabkan karena 
Komisaris Independen Perseroan merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris 
PT Shinhan Sekuritas Indonesia.  
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Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta 
berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya 
Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami 
bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini. 
 
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 
 
Hormat kami, 
 
Irma & Solomon 

                          
 
Mathilda Irma Untadi, S.H.    Sihar Solomon Siahaan, S.H. 
STTD No.383/PM/STTD-KH/2001   STTD No.564/PM/STTD-KH/2005 
 
 
Tembusan: 
1.  Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan. 
2. Yang Terhormat Direksi PT Shinhan Sekuritas Indonesia. 
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berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya 
Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami 
bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini. 
 
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 
 
Hormat kami, 
 
Irma & Solomon 

                          
 
Mathilda Irma Untadi, S.H.    Sihar Solomon Siahaan, S.H. 
STTD No.383/PM/STTD-KH/2001   STTD No.564/PM/STTD-KH/2005 
 
 
Tembusan: 
1.  Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan. 
2. Yang Terhormat Direksi PT Shinhan Sekuritas Indonesia. 
 
 

BAB XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
 

 
Berikut ini adalah salinan dari Laporan Auditor Independen, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. 
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PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016, 2015, AS OF JUNE 30, 2017 AND DECEMBER 31, 2016, 2015,

1 JANUARI 2015 (31 DESEMBER 2014) JANUARY 1, 2015 (DECEMBER 31, 2014)

Catatan / 30 Juni / 31 Desember / 31 Desember / 31 Desember /

Notes June 30, December 31, December 31, December 31,

2017 2016 2015 2014

A S E T ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan setara kas 02g, 04 377.793.250.193 365.414.532.767 332.836.325.112 309.794.784.083 Cash and cash equivalent

Piutang usaha 05 Account receivables:

Pihak ketiga 190.641.076.051 162.031.834.647 173.188.782.115 166.404.026.790 Third parties

Piutang lain-lain 06 2.000.236.354 1.807.787.642 1.497.692.697 1.967.096.106 Other receivables

Persediaan 02h, 07 131.318.524.814 126.898.987.974 122.570.579.148 127.812.919.464 Inventories

Biaya dibayar dimuka 08 10.652.770.784 9.581.058.075 5.562.356.270 12.815.078.206 Prepaid expenses

Uang muka pembelian 09 9.684.845.834 4.539.447.921 48.349.172.868 28.489.569.003 Advances for purchases

Jumlah Aset Lancar 722.090.704.030 670.273.649.026 684.004.908.210 647.283.473.652 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON CURRENT ASSETS

Aset pajak tangguhan 02p, 19c 14.182.778.466 6.798.547.659 5.396.731.452 4.826.846.662 Deferred tax assets

Piutang pajak 02p, 18b 1.459.938.242 215.268.163 215.268.163 49.645.340 Tax receivables

10

6.897.922.486 7.042.789.618 7.226.282.824 7.043.637.792

02i, 11 242.157.924.791 217.364.147.635 292.745.236.831 264.952.066.714

02j, 12 10.378.290.254 11.291.045.022 12.773.280.312 9.369.051.248

Aset lain - lain - bersih '02k, 13 94.710.387.591 118.055.612.887 - 156.841.691 Other assets - net

Jumlah Aset Tidak Lancar 369.787.241.830 360.767.410.984 318.356.799.582 286.398.089.447 Total Non Current Assets

JUMLAH ASET 1.091.877.945.860 1.031.041.060.010 1.002.361.707.792 933.681.563.099 TOTAL ASSETS

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian The accompanying notes form an integral

yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan part of the financial statements

2.a

Kas dan setara kas yang dibatasi
penggunaannya

Aset tidak berwujud setelah dikurangi
akumulasi amortisasi masing-masing sebesar
Rp 2.394.990.058 dan Rp 1.600.503.122 pada
30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016.

Property, plant and equipment net of
accumulated depreciationammount of

Rp 398.709.347.050, Rp
368.310.937.425, Rp 312.207.816.026,
Rp 268.611.842.202 at June 30, 2017

and December 31, 2016, 2015, 2014

respectively.

Cash and cash equivalent restricted to
used it

Intangible assets net of amortization amount

of Rp 2.394.990.058 and Rp 1.600.503.122

at June 30, 2017 and December 31, 2016.

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi
penyusutan masing-masing sebesar
Rp398.709.347.050, Rp 368.310.937.425,
Rp 312.207.816.026, Rp 268.611.842.202
pada 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016,
2015, 2014
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PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016, 2015, AS OF JUNE 30, 2017 AND DECEMBER 31, 2016, 2015,

1 JANUARI 2015 (31 DESEMBER 2014) JANUARY 1, 2015 (DECEMBER 31, 2014)

Catatan / 30 Juni / 31 Desember / 31 Desember / 31 Desember /

Notes June 30, December 31, December 31, December 31,

2017 2016 2015 2014

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS LANCAR CURRENT LIABILITIES

Utang usaha Account payables:

Pihak ketiga 15 83.866.071.050 43.775.796.073 84.113.754.279 90.006.263.953 Third parties

Pihak yang berelasi 02b, 15, 26 2.657.620.643 1.501.362.860 1.039.725.019 2.149.806.885 Related parties

Utang pajak 02p, 18b 10.601.282.133 10.280.953.623 8.140.588.056 7.699.595.991 Tax payables

Biaya yang masih harus dibayar 16 7.775.757.535 6.464.646.752 396.126 1.285.763.438 Accrued expenses

Jaminan distributor 02m, 17 6.598.870.688 6.741.651.938 6.840.587.557 6.688.263.807 Guarantee distributors

Pinjaman yang jatuh tempo satu tahun 14 - 100.000.000.000 100.000.000.000 - Current maturities of Long-term loans

Jumlah Liabilitas Lancar 111.499.602.049 168.764.411.246 200.135.051.037 107.829.694.074 Total Current Liabilities

LIABILITAS TIDAK LANCAR NON CURRENT LIABILITIES

14 360.000.000.000 260.000.000.000 260.000.000.000 360.000.000.000

Liabilitas Imbalan kerja 02n, 19 55.818.977.000 49.440.168.000 39.192.475.000 34.053.764.000 Employee benefits liabilities

Uang muka setoran modal - - - 1.500.000.000 Advance payment of capital

Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 415.818.977.000 309.440.168.000 299.192.475.000 395.553.764.000 Total Non Current Liabilities

E K U I T A S EQUITY

20 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000

22 8.435.683.342)( 6.133.163.250)( 3.208.610.250)( 2.080.452.000)( Actuarial gain or losses of defined benefits

Tambahan modal disetor 21 4.043.034.000 - - - Additional Paid-in Capital

Saldo laba 23 Retained earning

Telah ditentukan penggunaannya 500.000.000.000 - - - Appropriated

Belum ditentukan penggunaannya 18.952.016.153 508.969.644.014 456.242.792.005 382.378.557.025 Unappropriated

Jumlah Ekuitas 564.559.366.811 552.836.480.764 503.034.181.755 430.298.105.025 Total Equity

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.091.877.945.860 1.031.041.060.010 1.002.361.707.792 933.681.563.099 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian The accompanying notes form an integral

yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan part of the financial statements

2.b

Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi
bagian jatuh tempo satu tahun Long-term loans net of current maturities

Modal saham - modal dasar, 200.000.000
lembar saham dengan nilai nominal Rp 250 per
saham, modal ditempatkan dan disetor penuh.

Keuntungan dan kerugian aktuarial atas
kewajiban imbalan pasti

Capital stock - authorized capital, 200,000,000
shares with par value of Rp 250 per share,

issued and fully paid capital.
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PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 2016 *) FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2017 AND 2016 *)

DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Catatan / 30 Juni / 30 Juni / 31 Desember / 31 Desember / 31 Desember /

Note June 30, June 30, December 31, December 31, December 31,

2017 2016 *) 2016 2015 2014

PENJUALAN BERSIH 02o, 24 480.781.529.170 434.819.370.298 930.531.734.608 902.778.514.657 889.400.719.976 NET SALES

BEBAN POKOK PENJUALAN 02o, 25 195.539.411.412)( 176.296.692.284)( 363.927.903.299)( 357.734.934.284)( 385.527.541.893)( COST OF GOODS SOLD

LABA KOTOR 285.242.117.758 258.522.678.015 566.603.831.309 545.043.580.373 503.873.178.083 GROSS PROFIT

Beban Penjualan 26 84.353.180.855)( 81.821.627.097)( 167.513.400.989)( 181.554.700.194)( 162.730.481.451)( Selling Expenses

Beban Administrasi dan umum 26 140.839.863.661)( 129.056.985.102)( 270.497.396.182)( 234.915.594.341)( 213.876.688.398)( General and Administrative Expenses

Pendapatan operasional lainnya 27 3.996.514.006 2.077.664.545 5.196.523.259 5.235.054.261 18.957.422.941 Other Operating Income

Beban operasional lainnya 27 29.313.035.215)( - 6.111.411.356)( 1.773.592.207)( 6.601.849.294)( Other Operating Expenses

Jumlah 250.509.565.725)( 208.800.947.654)( 438.925.685.268)( 413.008.832.481)( 364.251.596.202)( Total

LABA DARI USAHA 34.732.552.033 49.721.730.361 127.678.146.041 132.034.747.892 139.621.581.881 OPERATING INCOME

Pendapatan keuangan 28 2.556.819.704 2.498.225.966 5.260.750.776 5.466.675.673 3.985.547.985 Financial Income

Beban keuangan 28 23.671.999.208)( 28.321.944.447)( 57.335.090.765)( 41.484.472.875)( 43.292.757.306)( Financial Expenses

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 13.617.372.529 23.898.011.880 75.603.806.052 96.016.950.690 100.314.372.560 Profit Before Income Tax

Beban pajak: 02p, 18a 3.635.000.390)( - 22.876.954.043)( 22.152.715.710)( 25.761.852.774)( Tax expense:

LABA BERSIH SETELAH PAJAK 9.982.372.139 23.898.011.880 52.726.852.009 73.864.234.980 74.552.519.786 NET PROFIT AFTER TAX

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi: Item that will not be reclassified to profit and loss:

3.070.026.789)( - 3.899.404.000)( 1.504.211.000)( 2.773.936.000)(

Pajak tangguhan 767.506.697 - 974.851.000 376.052.750 693.484.000 Deffered tax

2.302.520.092)( - 2.924.553.000)( 1.128.158.250)( 2.080.452.000)(

7.679.852.047 23.898.011.880 49.802.299.009 72.736.076.730 72.472.067.786

Laba per saham dasar 49,91 119,49 263,63 369,32 372,76 Basic per share

*) Tidak diaudit *) Un audited

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian The accompanying notes form an integral

yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan part of the financial statements

3

Total Comprehensive Income For
The Current Year

Total Pendapatan Komprehensif Tahun
Berjalan

Pengukuran kembali atas program imbalan
pasti dan aset lain-lain

Remeasurements of defined benefit
pension plans and other assets

Total Pendapatan Komprehensif Lainnya
setelah pajak

Total Other Comprehensive Income
After Tax
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PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENT OF CHANGES EQUITY

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2017

DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Keuntungan dan kerugian

aktuarial atas kewajiban Tambahan

Catatan/ Modal Saham/ imbalan pasti / Modal disetor

Actuarial gain or losses

Notes Capital stock of defined benefits Appropriated Unappropriated Total Equity

50.000.000.000 - - - 307.826.037.239 357.826.037.239

- 2.080.452.000)( - - 74.552.519.786 72.472.067.786

Saldo 31 Desember 2014 50.000.000.000 2.080.452.000)( - - 382.378.557.025 430.298.105.025

- 1.128.158.250)( - - 73.864.234.980 72.736.076.730

Saldo 31 Desember 2015 50.000.000.000 3.208.610.250)( - - 456.242.792.005 503.034.181.755

- 2.924.553.000)( - - 52.726.852.009 49.802.299.009

Saldo 31 Desember 2016 50.000.000.000 6.133.163.250)( - - 508.969.644.014 552.836.480.764

02o, 21 - - 4.043.034.000 - - 4.043.034.000 Additional Paid-in Capital

22

- - - 500.000.000.000 500.000.000.000)( - Reserves dividend

- 2.302.520.092)( - - 9.982.372.139 7.679.852.047

Saldo 30 Juni 2017 50.000.000.000 8.435.683.342)( 4.043.034.000 500.000.000.000 18.952.016.153 564.559.366.811 Balance at June 30, 2017

*) Tidak diaudit *) Un audited

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian The accompanying notes form an integral

yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan part of the financial statements

4

Saldo Laba / Retained earning

Telah ditentukan
penggunaannya /

Tambahan modal
disetor

Cadangan pembagian
dividen

Additional Paid-
in Capital

Total laba komprehensif
tahun berjalan

Total laba komprehensif
tahun berjalan

Total laba komprehensif
tahun berjalan

Total laba komprehensif
periode berjalan

Saldo 31 Desember
2013

Total comprehensive
income for the period

Belum ditentukan
penggunaannya /

Jumlah Ekuitas/

Total comprehensive
income for the current year

Total comprehensive
income for the current year

Balance at December 31,
2014

Balance at December 31,
2015

Balance at December 31,
2016

Total comprehensive
income for the current year

Balance at December 31,
2013
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LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 2016 *) FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2017 AND 2016 *)

DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Tahun/ Tahun/ Tahun/

Year Year Year

2017 2016 *) 2016 2015 2014

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan kas dari pelanggan 452.172.287.766 450.394.353.184 941.688.682.076 895.993.759.332 855.488.454.231 Receipt from customers

Pengeluaran kas kepada Payment to:

Pemasok 127.779.121.210)( 144.775.415.501)( 318.027.245.974)( 293.387.821.082)( 313.329.055.947)( Supplier

Karyawan 58.530.782.698)( (58.422.849.340) 97.771.927.102)( 106.346.342.144)( 87.021.072.942)( Employees

Beban operasi lainnya 189.288.224.568)( (156.151.329.451) 350.152.905.945)( (384.696.063.146) 319.703.812.742)( Other operating expenses

Penerimaan kas dari aktivitas operasi 76.574.159.290 91.044.758.891 175.736.603.055 111.563.532.960 135.434.512.600 Cash receipt from operating activity

Penerimaan dari: Receipt from:

Penghasilan bunga 2.556.819.704 2.498.225.965,78 5.260.750.776 5.466.675.673 3.985.547.985 Interest income

Penghasilan lainnya 3.068.068.877 1.978.721.611 3.448.237.474 3.602.531.100 17.452.752.429 Other income

Pembayaran atas: Paid for:

Beban bunga 23.358.888.889)( (28.321.944.444) 56.730.000.000)( 40.859.722.222)( 42.457.672.931)( Interest expenses

Pajak 15.336.249.736)( (12.022.109.842) 23.187.730.902)( 22.512.170.573)( 26.061.928.590)( Tax

43.503.909.246 55.177.652.182 104.527.860.403 57.260.846.938 88.353.211.493

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Hasil penjualan aset tetap 177.272 - 182.281.817 143.818.182 184.927.641 Proceed from sales of fixed assets

Penambahan aset tetap 31.125.369.092)( -41.700.947.697 72.013.666.733)( 30.958.895.027)( 120.346.962.643)( Fixed assets addition

Pembelian aset tak berwujud - - 118.267.832)( 3.404.229.064)( 9.369.051.248)( Purchases of intangible assets

31.125.191.820)( 41.700.947.697)( 71.949.652.748)( 34.219.305.909)( 129.531.086.250)( Net cash used by investing activities

12.378.717.426 13.476.704.485 32.578.207.655 23.041.541.029 41.177.874.757)(

Saldo awal kas dan setara kas 365.414.532.767 332.836.325.112 332.836.325.112 309.794.784.083 350.972.658.840

Saldo akhir kas dan setara kas 377.793.250.193 346.313.029.597 365.414.532.767 332.836.325.112 309.794.784.083

*) Tidak diaudit *) Un audited

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian The accompanying notes form an integral

yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan part of the financial statements

5

30 Juni /

June 30,

Kenaikan /Penurunan kas dan setara kas

Cash and cash equivalent at beginning

of year

Net increase (decrease) in cash and

cash equivalent

Cash and cash equivalent at end of

year

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas
operasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas
investasi

Net cash provided by operating activities
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

01. U M U M 01. GENERAL

Perusahaan The Company

Maksud dan Tujuan Objectives and Goals

Kegiatan Perseroan Business Company

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Presiden Komisaris : President Commissioner

Komisaris : Commissioner

:

Dewan Direksi Board of Directors

Presiden Direktur : President Director

Direktur : Director

:

02. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI 02. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan a. Basis of Preparation of the Financial Statements

Perusahaan dan kegiatan usaha Perusahaan berlokasi di Jalan Rungkut Industri II
nomor 15-17 Surabaya, Jawa Timur dan Perseroan mulai beroperasi secara
komersial sejak tahun 1972.

The Company and Company's activities is located in Rungkut Industri II nomor 15-

17 Street, Surabaya, East Java. The Company commenced its commercial activities

in 1972.

The Company commenced its commercial activities

The Company's key management personnel include all members of the Board of

Commissioners and the Board of Directors. Key management has the authority and

responsibility to plan, lead and control the Company's main activities.

PT Campina Ice Cream Industry didirikan berdasarkan akta notaris No. 11 tanggal 2
September 1994 dari Sulaimansjah, S.H. Notaris di Bandung. Akta pendirian
tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat
Keputusannya No. C2-18.936.HT.94 tanggal 26 Desember 1994.

Anggaran dasar Perusahaan mengalami beberapa kali, perubahan terakhir yaitu
pada tanggal 6 Agustus 2008 tentang perubahan atas seluruh anggaran dasar
Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Atas perubahan tersebut telah disahkan
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-70425.AH.01.02. Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2008 dan dimuat
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 7 Nopember
2008.

PT Campina Ice Cream Industry, was established based on notarial deed No. 11

dated September 2, 1994 of Sulaimansjah, S.H., a notary in Bandung. The deeds

were approved by Minister of Justice of The Republic of Indonesia by the decision

letter No. C2-18.936.HT.94 dated December 26,1994.

The Company's articles of association have been amended several times, the latest

amendment dated August 6, 2008 regarding the amendment to the Company's

entire articles of association to conform with the Law of the Republic of Indonesia

Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The amendment was approved

by Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia

Number: AHU-70425.AH.01.02. Year 2003 dated October 6, 2008 and published in

Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 90 dated November 7,

2008.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perindustrian dan
perdagangan yang berhubungan dengan industri ice cream.

Penjualan langsung dilakukan ke toko-toko, P&D (Proviand & Drank)/toko
Makanan/Minuman, kios-kios,dan pasar tradisional lain dengan menggunakan
armada milik Perseroan. Penjualan tidak langsung dilakukan melalui
agen/distributor yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Penjualan
melalui modern trade dilakukan ke minimarket, supermarket, dan hypermarket.

The purpose and objective of the Company is to strive in the field of industry and

trade related to the ice cream industry.

Direct selling is conducted through retail outlets, P&D (Proviand & Drank)/Food &

Beverages store, kiosks, and traditional market while utilizing the Company’s sales

forces. Indirect selling is handled by appointed agents/distributor inprovincial capital

of Indonesia. Selling through modern trade such as minimarkets, supermarkets, and

hypermarkets.

Kegiatan usaha Perusahaan meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi es
krim.

Business company as follows as production, marketing, and distribution ice cream.

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Dewan Komisasris
dan Direksi. Manajemen kunci memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas utama Perusahaan.

Perseroan memiliki karyawan Pada tanggal 30 Juni 2017 sebanyak 1.688 orang dan
31 Desember 2016, 2015, 2014 masing-masing sebanyak 1.688, 1.606, 1.551 orang
(tidak diaudit), .

The Company has employees As of June 30, 2017 of 1,688 persons and December

31,2016, 2015, 2014 respectively 1.688, 1.606, 1.551 persons (unaudited)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan
adalah selaras dengan kebijakan akutansi yang diterapkan dalam penyusunan
laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2017.

The financial statements have been prepared in accordance with Statements of

Financial Accounting Standards (“SFAS”), which includes the standards and

intrepretations of Financial Accounting Standards issued by the Financial

Accounting Stanards Board of Institute of Accountants in Indonesia, along with

capital market regulations for entities which are under such regulators’

oversight. The financial statements have been prepared on the historical cost

basis except as dislosed in the accounting policies below and using accrual

basis except for the statements of cash flow.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements

are consistent with those followed in the preparation of the financial statements

as of and for the period ended June 30, 2017.

The financial statements have been 'prepared on the basis of the accruals

concept, except 'for the statement of cash flows.

Tn. Supiandi Prawirawidjaja

Tn. Yutianto Isnandar

Tn. Darmo Hadipranoto

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan oleh
Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun menggunakan 'dasar akrual (accrual basis ),
kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (“PSAK”), yang mencakup Pernyataan dan Intrepretasi yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan
Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di
bawah pengawasannya. Laporan keuangan telah disusun berdasarkan konsep
biaya historis kecuali sebagaimana diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi
di bawah ini dan menggunakan bisnis akrual kecuali bagi laporan arus kas.

Tn. Samudera Prawirawidjaja

Tn. Sabana Prawirawidjaja

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan
pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas , kas dan setara kas
mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau
kurang, setelah dikurangi cerukan, jika ada.

The statement of cash flows is prepared 'using the direct method by classifying

cash flows on 'the basis of operating, investing and financing 'activities. For the

purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents 'include

cash on hand, cash in banks and deposits 'with a maturity of three months or

less net of overdrafts.

Presented below is a summary of significant accounting policies adopted by the

Company in preparing the financial statements.

Tn. Hendro Hadipranoto

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan pada 30 Juni 2017 dan

31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

the composition of members of the Company’s Board of Commissioners, Board of

Directors at June 30, 2017 and December 31, 2016 was as follows:

6
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies

* Amandemen PSAK 16, “Aset Tetap”; * Amendments to SFAS 16, “Fixed Assets”;

* Amandemen PSAK 19, “Aset Tak berwujud”; * Amendments to SFAS 19, “Intangible Assets”;

* Amandemen PSAK 24, “Imbalan Kerja”; * Amendments to SFAS Benefits”; 24, “Employee"

* PSAK 58, Aset yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan * PSAK 58, Assets held for sale and discontinued operations

* Amandemen PSAK 66, “Pengaturan Bersama”; dan * Amendments to SFAS 66, “Joint Arrangements”; and

* Amandemen PSAK 67, “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”; * Amendments to SFAS 67, “Disclosure of Interests in other Entities”;

* PSAK 70, “Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak”. * SFAS No. 70, “Accounting for assets and liabilities of tax amnesty”.

* Amandemen PSAK 1 “Penyajian laporan keuangan”; dan * Amendment to SFAS 1 “Presentation of financial statement”; and

* Amandemen PSAK 16 “Aset tetap” * Amendment to SFAS 16 “Fixed asset”

b. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi b. Transactions with Related Parties

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

c. Transaksi Mata Uang Asing c. Foreign Currency Transaction

(i) Mata uang fungsional dan mata uang penyajian (i) Functional and presentation currency

Unsur-unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan bagi setiap entitas
Perusahaan, diukur dengan menggunakan mata uang pada lingkungan
ekonomi utama di mana entitas beroperasi (‘mata uang fungsional’).
Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah Indonesia yang merupakan
mata uang fungsional dan mata uang penyajian entitas.

Items included in the financial statements of each of the Company’s entities

are measured using the currency of the primary economic environment in

which the entity operates (the “functional currency”). The financial

statements are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional and

presentation currency of the entity.

New standards, interpretations and amendments effective for the first time for

annual period beginning on (or after) January 1, 2016, have been adopted in

these financial statements.

Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang
lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

Orang yang diidentifikasikan dalam memiliki pengaruh signifikan atas
entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas
induk dari entitas).

Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan
kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas
pelapor. Apabila entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan
program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas
pelapor.

The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a)

The Company has transactions with related parties. The definition of related

parties used is in accordance with SFAS 7 (Revised 2010) “Related Parties

Disclosures”. All significant transactions and balances with related parties are

disclosed in the notes to the financial statements.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK
mengharuskan penggunaan asumsi dan estimasi akuntansi kritikal tertentu.
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan juga mengharuskan manajemen
untuk melaksanakan pertimbangan di dalam proses penerapan kebijakan
akuntansi Perusahaan. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau
kompleksitas dengan tingkat yang lebih tinggi, atau hal-hal di mana asumsi dan
estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan, diungkapkan di dalam
Catatan 03.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun
belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2016
adalah sebagai berikut:

New standards, amendments and interpretations that have been published but

not yet effective for the financial year beginning on 1 January 2016 are as

follows:

Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan persyaratan yang disepakati oleh
pihak-pihak. Persyaratan-persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan
transaksi-transaksi dengan dengan bukan pihak berelasi.

Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-
pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2010)
“Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”. Seluruh transaksi dan saldo yang
material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan.

Has control or joint control over the reporting entity;

Has significant influence over the reporting entity; or

Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk
dari entitas pelapor.

Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang
sama.

Entitas dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh seseorang yang
diidentifikasi pada a)

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama
(artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling
berelasi dengan entitas lain);

One entity is joint venture of a third entity and the other entity is an

associate of the third entity.

The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of

employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting

entity. If the reporting entity is running itself such a plan, the sponsoring

employers are also related to the reporting entity.

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut tidak
menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan
dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun
sebelumnya:

Implementations of the following standard, revision or new interpretation did not

resulted into substantial accounting changes of the Company nor balance

previously reported:

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan
kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah
yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of the above standard did not result in changes of the

Company’s accounting policies and had no effect on the amount reported for

current or prior year.

A person identified has significant influence over the entity or is a member

of the key management personnel of the entity (or parent entity of the

entity).

The transaction is conducted on the terms agreed by the parties. These terms

may not be the same as those with non-related parties.

Both entities are joint ventures of the same third parties.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang
menyiapkan laporan keuangannya.

Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah Rupiah
Indonesia ("Rupiah") yang merupakan mata uang fungsional. Seluruh angka
dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali bila dinyatakan
lain.

A related parties is a person or entity that is related to the entity that is preparing

its financial statements.

Sejumlah standar, interpretasi dan amandemen baru yang berlaku efektif untuk
pertama kali untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2016, telah diadopsi dalam laporan keuangan ini.

The preparation of financial statements in comformity with ISFAS requires the

use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires

managemnet to exercise its judgment. In the process of applying the Company’s

accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or

complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the

financial statements are disclosed in Note 03.

The currency used in this financial statements is Indonesian Rupiah ("Rupiah")

which is the functional currency. All figures in this financial statements are

presented in Rupiah, unless otherwise stated.

Is a member of the key management personnel of the reporting entity or a

parent of the reporting entity.

The entity and the reporting entity are members of the same Company

(which means that each parent, Subsidiary and fellow Subsidiary is related

to the others);

7
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

(ii) Transaksi dan saldo (ii) Transactions and balances

1 Poundsterling Inggris/Rupiah 1 English Poundsterling/Rupiah

1 Euro Eropa/Rupiah 1 Euro Eropa/Rupiah

1 Dollar Amerika Serikat/Rupiah 1 United States Dollar/Rupiah

1 Dollar Singapore/Rupiah 1 Singapore Dollar /Rupiah

1 Yen Jepang/Rupiah 1 Japan Yen /Rupiah

1 Kroner Denmark/Rupiah 1 Kroner Denmark/Rupiah

d. Aset Keuangan d. Financial Assets

Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Fair Value Through Profit or Loss

Pinjaman dan Piutang Loans and Receivables

Transaksi dalam mata uang asing ditranslasikan terhadap mata uang
fungsional entitas dengan nilai tukar pada tanggal transaksi.

Aset dan liabilitas moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing
ditranslasikan menjadi mata uang fungsional dengan nilai tukar pada setiap
akhir periode pelaporan. Nilai tukar yang digunakan sebagai tolok ukur
adalah nilai tukar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Aset dan liabilitas
non-moneter yang diukur pada nilai wajar di dalam mata uang asing
ditranslasikan menjadi mata uang fungsional pada nilai tukar ketika nilai
wajar ditetapkan.

Transactions in foreign currencies are translated with the functional

currency of entities with exchange rates at the date of the transaction.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are

translated to the functional currency at the exchange rate at end of the

reporting period. Exchange rate used as benchmark is the rate which is

issued by Bank of Indonesia. Non-monetary assets and liabilities that are

measured at fair value in a foreign currency are translated to the functional

currency at the exchange rates when the fair value was determined.

Selain daripada aset keuangan untuk tujuan Lindung Nilai, kebijakan akuntansi
Perusahaan di kategorikan sebagai berikut:

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori yang di
jelaskan di bawah ini, tergantung pada tujuan pengakuisisian aset. Perusahaan
tidak mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai dimiliki hingga jatuh tempo
atau tersedia untuk dijual.

30 Juni 2017 /

Foreign exchange gains and losses arising from the settlement of monetary

items or from the translation of monetary items denominated in foreign

currencies at the end of the reporting period are recognized in profit and loss,

except when deferred in equity as qualifying cash flow hedges and qualifying net

investment hedges, to the extent that the hedges are effective, in which case

foreign currency differences are recognized in other comprehensive income.

When the hedged net investment is disposed of, the relevant amount in the

other comprehensive income is transferred to profit or loss as part of the gain or

loss on disposal.

16.507,51

The rates of exchange, based on the Bank Indonesia middle rate, used at the

period end dates were as follows:

13.319,00

(Rp)

19.370,34

15.133,27

12.440,00

9.422,11

104,25

2.031,00

14.161,55

December 31, 2016

31 Desember 2016/

December 31, 2014

(Rp)

9.751,19

114,52

--

13.436,00

(Rp)

31 Desember 2014/31 Desember 2015/

December 31, 2015

9.298,92

Pinjaman dan piutang merupakan aset keuangan non-derivatif dengan
pembayaran tetap atau yang telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di
pasar aktif. Aset tersebut pada dasarnya terjadi melalui cadangan barang dan
jasa kepada pelanggan (misalnya, piutang usaha), namun juga memasukkan
jenis aset moneter kontraktual lain. Pengakuan awal aset tersebut pada nilai
wajar ditambahkan dengan biaya transaksi yang langsung diatribusikan pada
akuisisi atau penerbitannya, dan selanjutnya dicatat pada biaya amortisasi
dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif, dikurangi dengan
cadangan untuk penurunan nilai.

Cadangan penurunan nilai diakui ketika ada bukti objektif (seperti kesulitan
keuangan signifikan pada pihak lawan atau gagal bayar atau penundaan
pembayaran signifikan) bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh jumlah
yang jatuh tempo berdasarkan persyaratan piutang, jumlah cadangan berbeda
antara jumlah tercatat neto dan nilai kini arus kas masa depan yang diharapkan
dari piutang yang mengalami penurunan nilai tersebut. Untuk piutang usaha,
yang dilaporkan secara neto, cadangan seperti ini dicatat dalam akun
pencadangan terpisah dengan kerugian diakui dalam beban administrasi dalam
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ketika terkonfirmasi
bahwa piutang usaha tidak dapat ditagih, nilai tercatat bruto dari aset tersebut
dihapuskan terhadap cadangannya.

Keuntungan dan kerugian nilai tukar mata uang asing yang timbul akibat
penyelesaian unsur-unsur moneter atau dari translasi unsur-unsur moneter
yang didenominasi di dalam mata uang asing pada akhir periode pelaporan,
diakui di dalam laba rugi, kecuali ketika ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai
instrument yang memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas dan
intrumen yang memenuhi lindung nilai investasi bersih, dalam hal selisih mata
uang asing diakui di dalam pendapatan komprehensif lain. Ketika investasi
bersih yang dilindung nilai dijual, maka jumlah yang relevan di dalam
pendapatan komprehensif lainnya dialihkan ke laba rugi sebagai bagian
keuntungan atau kerugian penjualan.

15.069,68

13.795,00

120,01 115,40

-

16.867,86

9.590,65

Kurs mata uang, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan
pada akhir periode adalah sebagai berikut:

Other than financial assets in a qualifying hedging relationship, the Company's

accounting policy for each category is as follows:

Dari waktu ke waktu, Perusahaan memilih untuk menegosiasikan kembali
persyaratan jatuh tempo piutang usaha dari pelanggan yang memiliki transaksi
historis yang baik. Negosiasi ulang seperti ini dapat mengubah jangka waktu
pembayaran daripada perubahan jumlah terutang dan, sebagai akibatnya, arus
kas baru yang diharapkan terdiskonto pada tingkat suku bunga efektif dan

From time to time, the Company elects to renegotiate the terms of trade

receivables due from customers with which it has previously had a good trading

history. Such renegotiations will lead to changes in the timing of payments rather

than changes to the amounts owed and, in consequence, the new expected

cash flows are discounted at the original effective interest rate and any resulting

Kategori ini meliputi hanya derivatif in-the-money (Lihat bab ‘liabilitas keuangan’
untuk derivatif out-of-the-money). Derivatif tersebut dibawa dalam laporan posisi
keuangan pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada baris pendapatan atau
beban keuangan. Selain daripada instrumen keuangan derivatif yang
digunakan sebagai instrumen lindung nilai, Perusahaan tidak memiliki aset
yang dimiliki untuk dijual maupun secara suka rela mengklasifikasikan aset
keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

This category comprises only in-the-money derivatives (see "Financial liabilities"

section for out-of-money derivatives). They are carried in the statement of

financial position at fair value with changes in fair value recognised in the

statement of profit or loss and other comprehensive income in the finance

income or expense line. Other than derivative financial instruments which are

not designated as hedging instruments, the Company does not have any assets

held for trading nor does it voluntarily classify any financial assets as being at

fair value through profit or loss.

The Company classifies its financial assets into one of the categories discussed

below, depending on the purpose for which the asset was acquired. The

Company has not classified any of its financial assets as held to maturity or

available-for-sale.

June 30, 2017

(Rp)

These assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable

payments that are not quoted in an active market. They arise principally through

the provision of goods and services to customers (e.g. trade receivables), but

also incorporate other types of contractual monetary asset. They are initially

recognised at fair value plus transaction costs that are directly attributable to

their acquisition or issue, and are subsequently carried at amortised cost using

the effective interest rate method, less provision for impairment

Impairment provisions are recognised when there is objective evidence (such as

significant financial difficulties on the part of the counterparty or default or

significant delay in payment) that the Company will be unable to collect all of the

amounts due under the terms receivable, the amount of such a provision being

the difference between the net carrying amount and the present value of the

future expected cash flows associated with the impaired receivable. For trade

receivables, which are reported net, such provisions are recorded in a separate

allowance account with the loss being recognised within administrative

expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income. On

confirmation that the trade receivable will not be collectable, the gross carrying

value of the asset is written off against the associated provision.

20.451,11

14.874,67
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

e. Liabilitas Keuangan e. Financial Liabilities

Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Fair Value Through Profit or Loss

Liabilitas Keuangan Lain Other Financial Liabilities

Liabilitas keuangan lain mencakup unsur-unsur berikut ini: Other financial liabilities include the following items:

* *

* *

Selain daripada liabilitas keuangan untuk tujuan lindung nilai (Lihat penjelasan
dibawah ini), kebijakan akuntansi milik Perusahaan untuk setiap kategori di
jelaskan sebagai berikut:

Other than financial liabilities in a qualifying hedging relationship (see below),

the Company's accounting policy for each category is as follows:

Utang yang awalnya diakui pada nilai wajar, net setelah dikurangi biaya
transaksi yang dapat diatribusikan pada penerbitan instrumen. Liabilitas
berbunga tersebut diukur setelah pengakuan awal pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif, yang
memastikan semua beban bunga selama periode untuk melakukan
pembayaran kembali berada dalam tingkat suku bunga yang tetap pada
saldo liabilitas yang dicatat pada laporan posisi keuangan. Beban bunga di
dalam hal ini mencakup biaya transaksi awal dan utang premium terhadap
penebusan, seperti halnya utang bunga atau utang kupon pada liabilitas
yang beredar. Imbalan yang dibayarkan pada penetapan fasilitas pinjaman
diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sebesar kemungkinan sebagian
atau seluruh fasilitas akan dicairkan. Dalam hal ini, imbalan tersebut
ditangguhkan sampai pencairan tersebut terjadi. Sepanjang tidak terdapat
bukti bahwa kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan dicairkan,
imbalan tersebut dikapitalisasi sebagai uang muka bagi jasa pencairan dan
diamortisasi selama periode fasilitas tersebut yang terkait.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an

unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12

(twelve) months after the reporting period.

Pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, akrual,
liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank, utang sewa, dan utang
mesin pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi,
dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan
menggunakan suku bunga efektif.

Kas dan setara kas terdiri dari kas, deposito jangka pendek, investasi jangka
pendek yang tingkat likuidasinya sangat tinggi dengan jatuh tempo dalam waktu
kurang dari tiga bulan, dan - untuk tujuan laporan arus kas – rekening giro.
Rekening giro disajikan dalam liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi
keuangan.

Borrowings are intially recognized at fair value, net of any transaction costs

directly attributable to the issue of the instrument. Such interest bearig

liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective

interest rate method, which ensures that any interest expense over the

period repayment is at a constant rate on the balance of the liability carried

in the statements of financial position. Interest expense in this context

includes initial transaction costs and premium payable on redemption, as

well as any interest or coupon payable while the liability is outstanding.

Fees paid on the establishmet of loan facilities are recognized as

transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all

of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the

draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that is probable

that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalized as a

pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the

facility to which it relates.

The Company classifies its financial liabilities into one of two categories,

depending on the purpose for which the liability was acquired.

Biaya pinjaman terjadi pada pembangunan aset kualifikasian yang
dikapitalisasi selama periode waktu yang diperlukan untuk melengkapi dan
mempersiapkan aset bagi tujuan penggunaan maupun penjualan. Biaya
pinjaman lainnya dibebankan pada laba rugi.

Short-term loans, trade payables, other payable, dividend payable, accruals,

short-term employee benefits liabilities, bank loan, lease liabilities, and

machinery loan are initially measured at fair value, net of transaction cost, and

are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate

method.

Liabilitas keuangan lain diukur setelah pengakuan awal pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif.
Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan
pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Utang usaha dan liabilitas moneter jangka pendek lainnya, awalnya diakui
pada nilai wajar dan setelah pengakuan awal, dinilai pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif. Utang usaha
diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar apabila pembayarannya jatuh
tempo diantara satu tahun atau kurang (atau di dalam siklus operasi normal
bisnis apabila lebih dari satu tahun). Apabila bukan demikian, utang usaha
diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar.

Trade payables and other short-term monetary liabilities are initially

recognized at fair value and subsequently carried at amortized cost using

the effective interest method. Trade payables are classified as current

liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal

operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-

current liabilities.

This category comprises only out-of-the-money derivatives (see "Financial

assets" for in the money derivatives). They are carried in the statement of

financial position at fair value with changes in fair value recognised in the

statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company does

not hold or issue derivative instruments for speculative purposes, but for

hedging purposes. Other than these derivative financial instruments, the

Company does not have any liabilities held for trading nor has it designated any

financial liabilities as being at fair value through profit or loss.

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban liabilitas
dihentikan, dibatalkan atau kadaluarsa. Ketika liabilitas keuangan yang ada
digantikan oleh liabilitas lainnya dari peminjam yang sama dengan persyaratan
yang secara substantif berbeda, atau persyaratan liabilitas yang ada
dimodifikasi, maka perubahan maupun modifikasi tersebut diperlakukan
sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan dilakukan pengakuan
liabilitas yang baru, dan selisih nilai tercatat tersebut diakui di dalam laba rugi.

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is

dicharged or cancelled or expired. When an existing financial liability is replaced

by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of

an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification

is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new

liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in

profit or loss.

Kategori ini hanya terdiri dari instrumen derivatif out-of-the-money (lihat ‘Aset
keuangan’ di dalam derivatif uang). Instrumen tersebut dinilai di dalam laporan
posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui di
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan tidak
mempunyai atau mengeluarkan instrumen derivatif untuk tujuan spekulasi
melainkan untuk tujuan lindung nilai. Selain instrumen derivatif tersebut,
Perusahaan tidak memiliki liabilitas untuk diperdagangkan maupun ditujukan
bagi semua liabilitas keuangan yang dikelompokkan sebagai nilai wajar melalui
laporan laba rugi.

Cash and cash equivalents includes cash in hand, deposits held at call with

banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of three

months or less, and – for the purpose of the statement of cash flows - bank

overdrafts. Bank overdrafts are shown within loans and borrowings in current

liabilities on thestatement of financial position.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar kecuali Perusahaan
memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas
setidaknya 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.

Pinjaman dan piutang Perusahaan meliputi piutang usaha dan piutang lainnya
dan kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan.

Other financial liabilities are subsequently measured at amortized cost, using the

effective interest method. Gains and losses are recognized in profit and loss

when the liabilities are derecognized, and through the amortization process.

Borrowing costs incurred for the construction of any qualifying asset are

capitalized during the period of time that is required to complete and

prepare the asset for its intended use or sale (see Note 2.xx). Other

borrowing costs are expensed in profit or loss.

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya ke dalam satu atau dua
kategori, tergantung pada tujuan liabilitas tersebut diakuisisi.

kas baru yang diharapkan terdiskonto pada tingkat suku bunga efektif dan
perbedaan yang dihasilkan untuk nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain (laba operasi).

cash flows are discounted at the original effective interest rate and any resulting

difference to the carrying value is recognised in the statement of profit or loss

and other comprehensive income (operating profit).

The Company's loans and receivables comprise trade and other receivables

and cash and cash equivalents in the statement of financial position.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

f. Saling Hapus Instrumen Keuangan f. Offsetting of Financial Instruments

g. Kas dan Setara Kas g. Cash and Cash Equivalents

h. Persediaan h. Inventories

i. Aset Tetap Pemilikan Langsung i. Fixed Assets Direct Acquisition

Uraian Description

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan Machinery and equipment

Freezer Freezer

Kendaraan Vehicle

During the construction period up to the date the fixed assets is completed, the

borrowing cost including interest and loss on exchange rate are capitalized

proportionally to the average payment in the period. The borrowing cost

capitalization ceases when the construction is completed and the constructed

asset is ready for its intended purpose.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar harga perolehan hingga
pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi secara spesifik menjadi
aset tetap yang terkait.

5 Tahun

Inventories consist of raw materials, finished goods and spare-parts. Inventories

are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using

the moving average method. Cost of inventories comprise all costs of

purchases, cost of conversion and other costs incurred in bringing the

inventories to their present location and condition.

20 Tahun

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment

losses. Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of

the related assets.

Cash and cash equivalents which have been restricted for a certain purpose or

which can not be used freely are not defined as cash and cash equivalents.

Tahun/Year

Cash represents available and eligible payment instruments to finance the

Company’s business.

Assets under construction are stated at cost up to the date when construction is

completed, then these costs are reclassified to related fixed assets.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the

statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset

the recognised amounts and there is an intention to settle on basis, or realise

the asset and settle the liability simultaneously.

Selama masa pembangunan sampai dengan aset siap digunakan, biaya
pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang
timbul untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional
terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut.
Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset
tetap siap untuk digunakan.

When assets are sold, damaged, retired or otherwise disposed off, their carrying

values of fixed assets are removed from the accounts and any resulting gains or

losses are reflected in the statement of comprehensive income.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, jumlah tercatat aset tetap
dikeluarkan dari catatan, dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan/
penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Profit/(loss) from usual operations, such as loss of physical count differences

and substance damage because of storage, is corrected from inventory’s value

and charged to other revenue (expense).

Di dalam laporan arus kas , kas dan setara kas mencakup kas, deposito,
investasi jangka pendek dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang, dan untuk
tujuan laporan arus kas - cerukan bank. Cerukan bank ditampilkan di antara
pinjaman dan utang dalam liabilitas lancar laporan posisi keuangan .

In the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on

hand, deposits held at call with banks, other short term highly liquid investments

with original maturities of three months or less and for the purpose of the

statements of cash flows - bank overdrafts. Bank overdrafts are shown within

loans and borrowings in current liabilities in the statements of financial position.

Persediaan terdiri dari bahan baku, barang jadi dan suku cadang. Persediaan
diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai
realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode
rata-rata bergerak. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya
konversi dan biaya lain yang timbul untuk membawa persediaan ke lokasi dan
kondisi.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan nilai netonya
disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan
hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut
dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset
dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

The asset’s residual values, depreciation method, and useful lives are reviewed,

and adjusted if appropriate, at each reporting date.

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as

a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic

benefits associated with the asset will flow to the Company and the cost of the

asset can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is

derecognised. All other repair and maintenance are charged to the profit or loss

account during the financial period in which they are incurred.

Nilai residu, metode depresiasi, dan umur manfaat setiap aset ditelaah, dan
disesuaikan jika perlu, pada setiap tanggal pelaporan.

Biaya-biaya setelah perolehan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai
tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya
apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis
masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat
diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui.
Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi
selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika
nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

5 - 10 Tahun

Tanah tidak disusutkan. Penyusutan aset tetap lainnya dihitung menggunakan
metode garis lurus sesuai dengan taksiran masa manfaat aset tetap yang
bersangkutan sebagai berikut:

Land is not depreciated. Depreciation on other assets is calculated using the

straight-line method over their estimated useful lives, as follows:

Laba/(rugi) yang sifatnya biasa antara lain yang timbul karena selisih
penghitungan fisik dan kerugian kerusakan bahan karena penyimpanan,
dikoreksi pada nilai persediaan dan dibebankan ke dalam pendapatan (beban)
lain-lain.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the

acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related

to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised

during the period ot the land rights.

An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable

amount if the asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable

amount.

Penyisihan untuk persediaan suku cadang usang ditentukan berdasarkan
estimasi penggunaan suku cadang pada masa depan.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi
akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan aset tetap
termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk
memperoleh aset bersangkutan.

5 Tahun

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk
membiayai kegiatan umum Perusahaan.

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak
dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya
akuisisi tanah, dan biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Biaya terkait dengan
pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi
sepanjang umur hukum hak.

Allowance for obsolete sparepart inventories is determined using sparepart

usefulness estimation in the future.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

j. Aset Tak Berwujud j. Intangible Asset

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya pada saat: An intangible asset shall be derecognised :

a. dijual; atau a. on disposal; or

b. b.

k. Aset Lain-Lain k. Other assets

- Aset tetap yang tidak digunakan lagi - Fixed assets are not used anymore

- Aset yang belum digunakan dalam kegiatan usaha - Unused assets in business activities

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan l. Impairment of Non-Financial Assets

m. Jaminan Distributor m. Guarantee distributors

n. Imbalan kerja n. Employee benefits

Defined benefit scheme surpluses and deficits are measured at:

- - The fair value of plan assets at the reporting date; less

- -

- Biaya servis masa lalu yang tidak diakui, di kurangi - Unrecognised past service costs; less

- -

- Keuntungan dan kerugian aktuaris - Actuarial gains and losses

- Imbalan atas aset program (tidak termasuk bunga) - Return on plan assets (interest exclusive)

- Aset dengan efek batas tertinggi (tidak termasuk bunga) - Any asset ceiling effects (interest exclusive).

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban o. Revenues and Expenses Recognition

Dalam melakukan penilaian wajar atas aset yang tidak digunakan tersebut
Perusahaan secara periodik melakukan review untuk menentukan ada tidaknya
indikasi penurunan nilai atas nilai wajarnya.

In conducting a fair valuation of the unused assets, the Company periodically

reviews to determine whether there is any indication of impairment of fair value.

Jaminan distributor merupakan uang jaminan yang wajib diserahkan oleh para
distributor kepada Perusahaan sebagai jaminan atas sarana dan prasarana
penjualan milik Perusahan yang akan digunakan oleh Distributor untuk menjual
produk-produk Perusahaan.

The distributor's guarantee is a security deposit that must be submitted by the

distributors to the Company as collateral for the Company's sales facilities and

infrastructure which will be used by the Distributor to sell the Company's

products.

Gains or losses arising from changes to scheme benefits or scheme curtailment

are recognized immediately in profit or loss.

Penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam periode dimana
penyelesaian tersebut terjadi.

Settlements of defined benefit schemes are recognised in the period in which

the settlement occurs.

when no future economic benefits are expected from its use or disposal

Pengukuran kembali kewajiban pasti neto diakui langsung dalam ekuitas.
Pengukuran kembali tersebut termasuk :

Remeasurements of the net defined obligation are recognised directly within

equity. The remeasurements include:

The Company’s intangible assets consist of license and softwares which have

estimated useful lives of 8 years .

Revenue from the sales of goods is recognized when the Company has

tranferred the significant risks and reward of ownership to the buyer and it is

probable that the Company will receive previously agreed upon payment. These

criteria are considered to be met when the goods are delivered to the buyer.

An impairment loss is recognised for the amount by which an asset’s carrying

amount exceeds its recoverable amount, which is the higher of an asset’s fair

value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment,

assets are grouped at the lowest levels for which there are separately

identifiable cash flows. Reversal of an impairment provision is recorded as

income in the period when the reversal occurs.

Aset tak berwujud Perseroan terdiri dari lisensi dan peranti lunak yang memiliki
taksiran masa umur manfaat ekonomis 8 tahun.

Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset
dengan jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah yang
lebih tinggi antara harga jual neto atau nilai pakai aset. Dalam rangka menguji
penurunan nilai, aset-aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang
menghasilkan arus kas terpisah. Pemulihan penyisihan penurunan nilai diakui
sebagai pendapatan dalam periode dimana pemulihan tersebut terjadi.

Every end of period, the Company reviews to determine whether there is any

indication of impairment of nonfinancial assets.

Fixed assets, investment property and other non current assets are reviewed for

impairment losses, whenever events or changes in circumstances indicate that

the carrying amount may not be recoverable.

Aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah diukur sebesar nilai
perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud
dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi
rugi penurunan nilai. Aset tak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama
umur manfaat ekonominya dan dievaluasi apabila terdapat indikator adanya
penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi ditelaah setidaknya setiap
akhir periode pelaporan.

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost.

Following initial recognition, the intangible assets are carried at cost less any

accumulated amortization and any accumulated impairment loss. They are

amortized on a straight-line basis over their useful economic lives and assessed

for impairment whenever there is an indication that they may be impaired. The

amortization period and method are reviewed at least at the end of each

reporting period.

Setiap akhir periode, Perusahaan melakukan review untuk menentukan ada
tidaknya indikasi penurunan nilai aset non-keuangan.

Aset tetap, properti investasi dan aset tidak lancar lainnya direviu untuk
mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai, apabila terjadi
kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak
dapat diperoleh kembali secara penuh.

Dampak persyaratan pendanaan minimum yang disetujui dengan skema
wali amanat.

Other assets are stated at cost, net of amortization costs and impairment.

Surplus dan defisit program imbalan pasti diukur pada:

Nilai wajar dari aset yang direncanakan pada tanggal pelaporan, dikurangi

ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan
dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

Service costs are recognised in profit or loss, and include current and past

service costs as well as gains and losses on curtailments.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan manfaat program atau
kurtailmen diakui secara langsung dalam laba rugi.

Net interest expense (income) is recognised in profit or loss, and is calculated by

applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation (asset)

at the beginning of the annual period considering the benefit payments during

the period.

Liabilitas program yang dihitung dengan menggunakan metode projected

unit credit yang di diskonto ke nilai kini dengan menggunakan imbal hasil
obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi yang tersedia yang memiliki
tanggal jatuh tempo yang mendekati persyaratan liabilitas; ditambah

Akun ini digunakan untuk mencatat aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam
salah satu kelompok aset yang telah tersebut di atas. Akun ini antara lain
mencakup:

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah
dikurangi biaya amortisasi dan penurunan nilai.

This account is used to record assets that can not be categorized into any of the

asset groups mentioned above. This account includes, among others:

The effect of minimum funding requirements agreed with scheme trustees.

Beban bunga neto (pendapatan) diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung
dengan menerapkan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban imbalan pasti
(aset) pada awal periode tahunan hingga pembayaran manfaat selama periode.

Pendapatan dari penjualan barang diakui ketika Perusahaan telah secara
signifikan manfaat dan risiko kepemilikan kepada pembeli dan terdapat
kemungkinan Perusahaan akan menerima pembayaran yang sebelumnya telah
disepakati. Kriteria-kriteria ini dianggap telah dipenuhi apabila barang telah
dikirimkan kepada pembeli.

Biaya jasa diakui dalam laporan laba rugi, dan termasuk biaya jasa kini dan
masa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen.

Plan liabilities calculated using the projected unit credit method discounted

to its present value using yields available on high quality corporate bonds

that have maturity dates approximating to the terms of the liabilities; plus.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya. Expenses are recognised when these are incurred.

p. Perpajakan p. Taxation

Pajak kini Current tax

Pajak tangguhan Deferred tax

- -

q. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak q. Tax Amnesty Assets and Liabilities

1. Tanggal SKPP; 1. The date of SKPP;

2. 2. Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with SKPP;

3. Jumlah yang di akui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak. 3. Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.

r. Laba Per Saham r. Earnings Per Share

Provided the amount of revenue can be measured reliably and it is probable that

the Company will receive any consideration. Revenue for services is recognized

in the period in which they are rendered.

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future

taxable profit will be available against which the deductible temporary

differences and tax losses carried forward can be utilized.

Net income per share is computed by dividing income from current period with

weighted average number of shares outstanding during the year. There is no

potential dilutive share as of June 30, 2017 and December 31, 2016, no diluted

earnings per share is calculated and presented in the statements of

comprehensive income.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the

statements of comprehensive income, except to the extent that it relates to items

recognised directly in other comprehensive income or directly in equity. In this

case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in

equity, respectively.

Perusahaan yang berbeda yang bertujuan untuk menyelesaikan aset pajak
kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan
liabilitas, pada periode masa depan dimana jumlah aset atau liabilitas pajak
tangguhan signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipullihkan.

Pendapatan dari penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada
pelanggan.

Deferred income tax is provided using the balance sheet liability method, for all

temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and

their carrying amount in the statements of financial position.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted

or substantively enacted at the reporting date. Current income tax assets and/or

liabilities comprise those obligations to, or claims from, tax authorities relating to

the current or prior reporting period, that are unpaid at the end of each reporting

period date. They are calculated according to the tax rates and tax laws

applicable to the fiscal periods to which they relate, based on the taxable profit

for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a

component of income tax expense in profit or loss.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk memperoleh
pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima
oleh Perusahaan.

Pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah
diberlakukan atau secara substansi telah diberlakukan pada tanggal pelaporan
dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau
liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Tax amnesty liabilities are initially measured at the amount of cash or cash

equivalents to be settled by the Company according to the contractual obligation
with respect to the acquisition of respective tax amnesty assets.

Perusahaan yang dikenakan pajak adalah sama, atau The same taxable group company, or

Deferred tax is determined using tax rates that have been enacted or

substantially enacted at the recording date and are expected to apply when the

related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Aset pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui
dalam SKPP.

Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal dan adalah mungkin bagi
Perusahaan menerima segala imbalan. Pendapatan atas jasa diakui pada
periode di mana jasa tersebut diberikan.

Revenue from local sales is recognised when goods are delivered to customer.

Liabilitas pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara
kas yang masih harus dibayarkan oleh Perusahaan sesuai kewajiban
kontraktual atas perolehan aset pengampunan pajak.

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih periode
berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang yang ditempatkan dan disetor
penuh selama periode yang bersangkutan. Tidak ada efek berpotensi saham
dilusian pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016. Oleh karenanya,
laba bersih per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba
rugi komprehensif.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode balance

sheet liability untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak
atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan posisi keuangan.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam
laporan laba rugi komprehensif, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan
transaksi atau kejadian yang langsung diakui di pendapatan komprehensif
lainnya atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-
masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di saling hapus ketika Perusahaan memiliki
hak hukum untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini yang berhubungan
dengan pungutan oleh otoritas pajak yang sama atas:

Different Company entities which intend either to settle current tax assets

and liabilities on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities

simultaneously, in each future period in which significant amounts of

deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to

situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It

establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be

paid to the tax authorities.

Deferred tax assets and liabilities are off-set when the Company has a legally

enforceable right to offset current tax assets and liabilities and the deferred tax

assets and liabilities relate to taxes levied by the same tax authority on either:

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan
kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan
perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat
dimanfaatkan.

Tax amnesty assets are initially recognized at the value stated in SKPP.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan
pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen
menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada
otoritas pajak.

Tax amnesty assets and liabilities are recognized upon the issuance of Surat

Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the Ministry of Finance of Republic

of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference

between tax amnesty assets and liabilities are recognized as additional paid in

capital.

The redemption money paid by the Company to obtain the tax amnesty is

recognized as expense in the period in which the Company receives SKPP.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in

accordance with respective relevant SFAS according to the classification of

each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai
dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masingmasing Aset dan
Liabilitas Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui,
Perusahaan telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Company

has disclosed the following in its financial statements:

Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP;

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada
tanggal pelaporan keuangan. Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri
dari kewajiban kepada atau klaim dari otoritas pajak yang berhubungan dengan
periode pelaporan kini atau sebelumnya, yang belum di bayar pada akhir
periode tanggal pelaporan. Pajak penghasilan diperhitungkan berdasarkan tarif
pajak dan hukum pajak yang berlaku pada periode fiskal terkait, berdasarkan
laba kena pajak untuk periode tersebut. Seluruh perubahan pada aset atau
liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen biaya pajak penghasilan dalam
laporan laba rugi.

Aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui pada saat
Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri
Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (salinghapus).
Selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak
diakui sebagai tambahan modal disetor.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

s. Dividen s. Dividend

t. Biaya Emisi Saham t. Share Issuance Costs

u. Informasi Segmen u. Segment Information

03. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING 03. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Pertimbangan Judgments

Penyusutan aset tetap Depreciation of fixed assets

Amortisasi aset tak berwujud Amortization of intangible asset

Beban penjualan dan promosi Accrued sales and promotion expenses

Perpajakan Taxation

Penurunan nilai aset non-keuangan Impairment of non-financial assets

04. KAS DAN SETARA KAS 04. CASH AND CASH EQUIVALENT

Kas Cash on hand

Bank Cash on banks

Rupiah In IDR

Citibank Citibank

PT Bank Central Asia, Tbk. PT Bank Central Asia, Tbk

PT Bank Madiri (Persero), Tbk PT Bank Madiri (Persero), Tbk

PT Bank Mega, Tbk

PT Bank ANZ, Indonesia PT Bank ANZ, Indonesia

Sub jumlah Sub total

31 Desember 2014/

5.286.914.468

197.677.225.117

2.859.219.558

-

1.892.541.611

207.715.900.754

4.353.934.726

3.776.955.125

220.400.247.893

2.396.619.794

1.503.000

1.907.064.574

228.482.390.386

1.902.147.447

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan
kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh sangat signifikan atas
jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

5.621.762.340 5.224.840.605

The net carrying amount of the Company’s fixed assets as of June 30, 2017 and

December 31, 2016 are Rp 242.157.924.791 and Rp 217.364.147.635 respectively.

Further details are disclosed in Note 11.

383.000

24.711.342.784

Dividend distributions are recognised as a liability in the financial statements

when the dividends are approved in the Company’s General Meeting of the

Biaya-biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham baru
disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang, neto setelah pajak, dari
jumlah yang diterima.

31 Desember 2016/

The following judgments are made by management in the process of applying the

Company’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts

recognized in the financial statements:

Nilai tercatat neto atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31
Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 242.157.924.791 dan Rp
217.364.147.635. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11.

December 31, 2014

2.078.883.329

December 31, 2016

8.651.892.036 9.960.240.153

229.916.281.778 223.615.578.778

31 Desember 2015/

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk
ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual dapat
berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang
memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas
diungkapkan di bawah ini.

Estimates and judgments used in preparing the financial statements are continually

evaluated and are based on historical experience and other factors, including

xpectations of future events that are believed to be reasonable. Actual results may

differ from these estimates. The estimates, assumptions and judgments that have a

significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed

below.

30 Juni 2017 /

December 31, 2015June 30, 2017

272.171.487.853 260.189.692.162

Incremental costs directly attributable to the issue of new shares are shown in

equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

Pembagian dividen diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan ketika
dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan.

-

33.603.314.039

Perseroan mereview estimasi umur manfaat lisensi atas piranti lunak setiap tahun
dan diperbaharui jika terjadi perbedaan perkiraan dari estimasi awal dikarenakan
perkembangan teknologi. Penurunan estimasi umur manfaat lisensi atas piranti
lunak akan meningkatkan pencatatan beban amortisasi dan mengurangi nilai aset
tak berwujud.

Perusahaan beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan
yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak
pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah
yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi
pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

Informasi segmen Perusahaan disajikan menurut segmen usaha. Segmen
usaha adalah unit yang dapat dibedakan yang menghasilkan suatu produk atau
jasa yang berbeda dan dikelola secara terpisah. Informasi segmen usaha
konsisten dengan informasi operasi yang secara rutin dilaporkan kepada tingkat
pengambil keputusan operasional tertinggi di Perusahaan.

PT. Bank Mega, Tbk-

The Company’s segment information is presented by business segment. A

business segment is a distinguishable unit that produces a different product or

service and managed separately. Business segment information is consistent

with operational information that is routinely reported to the highest level of

operational decision-makers in the Company.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus
berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa
manfaat ekonomis aset tetap antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan
menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi
dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya
biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

The costs of fixed assets are depreciated on a straightline method over their

estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed

assets ranging from five (5) to twenty (20) years. These are common life

expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses.

Changes in the expected level of usage and technological development could impact

the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore

future depreciation charges could be revised.

The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding

sales transactions in an arm’s length transaction of similar assets or observable

market prices less incremental costs for disposing the asset.

Accrued sales and promotion expenses are recorded based on an estimate of

promotion and marketing expenses for the current year that has not been billed as at

the reporting date.

The Company operates under the tax regulations in Indonesia. Significant judgment

is required in determining the provision for income taxes and value added taxes.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were

initially recorded, such differences will be recorded in the profit or loss in the period

in which such determination is made.

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu
yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya.

An impairment exists when the carrying value of an asset exceeds its recoverable

amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use.

Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari
transaksi penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset
serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan
yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

The Company review estimated useful life of the license of software annually and are

updated if expectations differ from previous estimates due to development of

technology. A reduction in the estimated useful life of license of software would

increase its recorded amortization expenses and decrease its intangible asset.

Akrual atas beban penjualan dan promosi dicatat berdasarkan estimasi beban
aktivitas promosi dan pemasaran ada tahun berjalan yang belum ditagihkan pada
tanggal pelaporan.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

PT Bank Central Asia, Tbk PT Bank Central Asia, Tbk

Sub jumlah Sub total

Jumlah Total

Rupiah In IDR

05. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA 05. ACCOUNT RECEIVABLE - THIRD PARTIES

Rincian akun piutang usaha adalah sebagai berikut: The detail of trade receivables are as follows:

a. Jumlah piutang usaha berdasarkan pelanggan: a. Amount trade accounts receivable by customer

Pihak Ketiga: Third Parties:

Distributor Distributor

Pelanggan Customer

b. Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari): b. Amount of accounts receivable by age (days):

Belum jatuh tempo Not due

Jatuh Tempo Over due:

1 - 30 hari 1-30 days

31 – 60 hari 31 – 60 days

61 – 90 hari 61 – 90 days

Lebih dari 90 hari More than 90 days

Jumlah Total

c. Jumlah piutang berdasarkan nilai mata uang: c. Amount of accounts receivable by currency:

Rupiah IDR

06. PIUTANG LAIN-LAIN 06. OTHER RECEIVABLES

Karyawan Employee

Lainnya Others

Jumlah Total

07. PERSEDIAAN 07. INVENTORY

Bahan Baku Raw Materials

Bahan Dalam proses Work in Process

Barang Jadi Finished Goods

Suku Cadang Spare parts

Lain-lain Others Inventories

Jumlah Total

Berdasarkan penelaahan manajemen terhadap saldo piutang usaha akhir tahun,
manajemen berpendapat bahwa saldo piutang usaha tersebut akan dapat tertagih
seluruhnya, sehingga Perusahaan tidak membentuk cadangan piutang ragu-ragu.

100.000.000.000

-

2.000.236.354

44.452.107.601

1.967.096.106

2.000.236.354 1.807.787.642

70.883.815.68276.711.123.052

31 Desember 2014/

December 31, 2014

100.000.000.000

309.794.784.083

31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

December 31, 2015 December 31, 2014

190.641.076.051 162.031.834.647

62.348.520.195

As of June 30, 2017 and December 31, 2016, the Company's cash amounting to Rp

5.621.762.340 and Rp 5.224.840.605 cash in save or cash in transit be insured

against the risk of loss with a sum insured of each Rp 84.565.000.000 and Rp

84.420.000.000 respectively to PT Asuransi Central Asia which management

believes is sufficient to cover possible losses.

173.188.782.115

129.058.481.081

43.761.133.579

31 Desember 2016/

31 Desember 2014/

December 31, 2014

129.427.648.536

June 30, 2017

30 Juni 2017 / 31 Desember 2016/

31 Desember 2016/

24.294.883

1.942.801.223

4% - 5%

29.208.213.276

125.741.981.448 99.683.314.452

December 31, 2016

100.000.000.000

126.898.987.974

173.188.782.115

31 Desember 2015/

December 31, 2015

December 31, 2015

51.809.227.105

1.936.164.459

1.916.921.210

31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

190.641.076.051

100.000.000.000

5% 7%

64.899.094.603

30 Juni 2017 /

June 30, 2017

June 30, 2017

100.000.000.000

5.177.663.5876.235.248.194

December 31, 2016

December 31, 2016

162.031.834.647

69.652.390.390

100.000.000.000

332.836.325.112

5.806.099.094

30.336.842.322

162.031.834.647

6.837.579.171 6.902.637.434

37.345.545.709

166.404.026.790

13.886.645.668

December 31, 2014

4% - 5%

365.414.532.767

16.715.519.641

190.641.076.051

1.497.692.697

95.499.422.390

June 30, 2017

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 kas Perusahaan sebesar Rp
5.621.762.340 dan Rp 5.224.840.605 kas dalam simpanan maupun kas dalam
perjalanan diasuransikan terhadap risiko kehilangan dengan nilai pertanggungan
masing-masing sebesar Rp 84.565.000.000 dan Rp 84.420.000.000 ke PT Asuransi
Central Asia yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup
kemungkinan kerugian.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 kas dan setara kas Perusahaan
diasuransikan terhadap risiko kehilangan dengan nilai pertanggungan masing-
masing sebesar Rp Rp 86.733.000.000 untuk tahun 2015 ke PT ACE Jaya Proteksi,
dan Rp 86.793.000.000 untuk tahun 2014 ke PT Asuransi Rama Satria Wibawa
yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian.

At December 31, 2015 and 2014 cash and cash equivalent company be insured

against the risk of loss with a sum insured of each Rp 86.733.000.000 for year 2015

to PT ACE Jaya Proteksi, and Rp. 86.793.000.000 for year 2014 to PT Asuransi

Rama Satria Wibawa which management believes is sufficient to cover possible

losses.

31 Desember 2015/

December 31, 2015

30 Juni 2017 / 31 Desember 2016/

The annual interest rates for time deposits at period June 30, 2017 and December

31, 2016, 2015, 2014 are as follows:

100.000.000.000 100.000.000.000

December 31, 2016

Tingkat bunga pertahun untuk deposito berjangka pada periode 30 Juni 2017 dan
31 Desember 2016, 2015, 2014 adalah sebagai berikut :

377.793.250.193

18.961.442.711

15.978.420.531 14.252.619.685

77.979.721.603

47.143.355.622

87.038.398.639

18.868.915.980

7.296.978.339

17.545.089.684

166.404.026.790

166.404.026.790

17.123.184.101

173.188.782.115

15.004.523.849

30 Juni 2017 /

Other supplies are supplies of accessories for the sale of campina ice cream.

-

1.807.787.642

-

1.497.692.697

Based on management's review of the balance of the accounts receivable at the end

of the year, management believes that the accounts receivable balance will be fully

collectible, so that the Company does not provide for doubtful accounts.

Persediaan lain-lain adalah persediaan berupa asesoris untuk penjualan es krim
campina.

28.871.933.637

1.970.016.765

131.318.524.814 127.812.919.464

71.076.872.541

14.004.504.517

35.469.172.734

76.626.754.300

3.471.242.134

3.791.127.538

122.570.579.148

2.218.872.742

7.108.391.987

77.100.373.003

7.997.198.085

Deposits with maturities of less than three

months:

Deposito dengan jatuh tempo kurang dari tiga

bulan:

14
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

08. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 08. PREPAID EXPENSES

Sewa gudang dibayar dimuka Building rent

Asuransi Insurance

Transporter Transporter

Suku cadang Spare parts

Pemeliharaan bangunan Building maintenance

Sewa kendaraan Vehicles rent

Lainnya Other

Jumlah Total

09. UANG MUKA PEMBELIAN 09. ADVANCES FOR PURCHASES

Bahan baku Raw materials

Aset tetap Property, plant and equipment

Spareparts Spare parts

Bahan pembantu Sub material

Lainnya Others

Jumlah Total

10. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 10. CASH AND CASH EQUIVALENT RESTRICTED

Jaminan Agen Security deposit of the Agent

Giro: Cash on banks

PT Bank Central Asia, Tbk.

PT Bank Central Asia, Tbk. PT Bank Central Asia, Tbk.

Bank Garansi - PGN Bank Guarantee from Perusahaan Gas Negara (PGN)

PT Bank Central Asia, Tbk. PT Bank Central Asia, Tbk.

Jumlah Total

Rupiah In IDR

385.695.267 355.373.985299.051.798 301.137.680

June 30, 2017 December 31, 2016 December 31, 2015 December 31, 2014

4% - 5% 4% - 5% 5% 7%

1.436.351.404 21.611.602.735

2.230.078.929

-

-

4.647.887.339

June 30, 2017

1.181.854.290

December 31, 2016

The advances for the purchase of property, plant and equipment in 2016 amounting

to Rp 2.422.748.492 represents an advance on the purchase of a freezer which is

realized in 2017.

68.597.136

266.991.952

30 Juni 2017 / 31 Desember 2016/ 31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

6.897.922.486 7.042.789.618

717.145.807

Tingkat bunga pertahun untuk deposito berjangka pada periode 30 Juni 2017 dan
31 Desember 2016, 2015, 2014 adalah sebagai berikut :

The annual interest rates for time deposits at period June 30, 2017 and December

31, 2016, 2015, 2014 are as follows:

-

December 31, 2015 December 31, 2014

717.145.807 717.145.807

7.226.282.824 7.043.637.792

31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

December 31, 2015 December 31, 2014

48.349.172.868 28.489.569.003

-

46.577.232.376

30 Juni 2017 / 31 Desember 2016/

12.815.078.206

96.464.000

892.885.139

Uang muka pembelian aset tetap pada tahun 2015 sebesar Rp 41.853.666.776
merupakan uang muka atas pembelian freezer yang direalisasi pada tahun 2016.

The advances for the purchase of property, plant and equipment in 2015 amounting

to Rp 41.853.666.776 represents an advance on the purchase of a freezer which is

realized in 2016.

138.215.000

31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

1.082.605.411

-

December 31, 2016

2.422.748.492

-

1.385.617.890

Seluruh persediaan telah diasuransikan ke PT Ace Jaya Proteksi Indonesia
terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-
masing sebesar Rp 283.987.000.000 dan USD 11,000,000 pada 31 Desember 2015
dan 2014 ke Asuransi MSIG Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa nilai
pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko
kebakaran dan risiko lainnya yang mungkin dialami Perusahaan.

--

5.562.356.270

Seluruh persediaan telah diasuransikan ke PT Chubb General Insurance dan PT
Ace Jaya Proteksi terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai
pertanggungan masing-masing sebesar Rp 310.930.715.965 dan Rp
313.772.250.689 pada periode 30 Juni 2017 dan 2016. Manajemen berpendapat
bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian
atas risiko kebakaran dan risiko lainnya yang mungkin dialami Perusahaan.

-

1.620.920.1971.620.920.197

31 Desember 2016/

10.652.770.784

1.725.331.014

All of inventories has been insured at PT Chubb General Insurance and PT Ace

Jaya Proteksi against the risk of fire and other risk amounting to Rp 310.930.715.965

and Rp 313.772.250.689 respectively at period June 30, 2017 and 2016.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible

losses from fire and other risks that may be incurred by the Company.

This account represents the security deposit of the Agent deposited by the Company

amounting to Rp 717.145.807 in June 30, 2017 and December 31, 2016,

respectively, and Bank Guarantee from Perusahaan Gas Negara (PGN) amounting

to Rp 299.051.798 and Rp 301.137.680 respectively in June 30, 2017 and

December 31, 2016.

1.595.840.706

24.023.659

December 31, 2016

30 Juni 2017 /

31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

December 31, 2015

June 30, 2017

31 Desember 2016/

1.365.046.237

1.666.920.197

2.392.174.836

Akun ini merupakan uang jaminan dari Agen yang di deposito kan oleh Perusahaan
masing-masing sebesar Rp 717.145.807 pada tahun 2015 dan 2014, dan Bank
Garansi dari Perusahaan Gas Negera (PGN) masing-masing sebesar Rp
385.695.267 dan Rp 355.373.985 pada tahun 2015 dan 2014.

This account represents the security deposit of the Agent deposited by the Company

amounting to Rp 717.145.807 in 2015 and 2014, respectively, and Bank Guarantee

from Perusahaan Gas Negara (PGN) amounting to Rp 385.695.267 and Rp

355.373.985, respectively in 2015 and 2014.

929.017.645

June 30, 2017

1.195.176.780

Uang muka pembelian aset tetap pada tahun 2016 sebesar Rp 2.422.748.492
merupakan uang muka atas pembelian freezer yang direalisasi pada tahun 2017.

9.684.845.834 4.539.447.921

3.107.635.240

30 Juni 2017 /

All of inventories has been insured at PT Ace Jaya Proteksi against the risk of fire

and other risk amounting to Rp 283.987.000.000 and USD 11,000,000 respectively

during December 31, 2015 and 2014 to MSIG Indonesia Insurance. Management

believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from fire

and other risks that may be incurred by the Company.

11.195.213.841

-

-

-

-

3.050.574.291

-

717.145.807

6.141.369.752

9.581.058.075

41.960.000

585.241.951

December 31, 2014

Akun ini merupakan uang jaminan dari Agen yang dideposito kan oleh Perusahaan
masing-masing sebesar Rp 717.145.807 pada 30 Juni 2017 dan 31 Desember
2016, dan Bank Garansi dari Perusahaan Gas Negera (PGN) masing-masing
sebesar Rp 299.051.798 dan Rp 301.137.680 pada 30 Juni 2017 dan 31 Desember
2016.

2.741.685.686

929.017.645

2.840.879.582

866.217.412

5.881.724.881 6.024.506.131 6.123.441.750 5.971.118.000

Deposito dengan jatuh tempo

satu bulan:

Deposits with maturities one

months:

15
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

11. ASET TETAP 11. FIXED ASSETS

30 Juni 2017 June 30, 2017

Biaya Perolehan Acquistion Cost

Pemilikan langsung: Direct Ownership:

Tanah Land Rights
Bangunan Building
Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Freezer
Kendaraan Vehicles

Sub jumlah Sub total

Aset dalam Proses Konstruksi Construction-in Progress

Bangunan Building
Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Sub jumlah Sub total

Jumlah Total

Akumulasi Penyusutan: Accumulated Depreciation:

Pemilikan langsung: Direct Ownership:

Bangunan Building
Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Freezer

Kendaraan Vehicles

Jumlah Total

Nilai Buku Neto Net Book Value

Biaya Perolehan Acquistion Cost

Pemilikan langsung: Direct Ownership:

Tanah Land Rights

Bangunan Building
Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Freezer

Kendaraan Vehicles

Sub jumlah Sub total

Aset dalam Proses Konstruksi Construction-in Progress

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Sub jumlah Sub total

Jumlah Total

Akumulasi Penyusutan: Accumulated Depreciation:

Pemilikan langsung: Direct Ownership:

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan

Freezer

Kendaraan Vehicles

Jumlah akumulasi Total Acumulated

Nilai Buku Neto Net Book Value

Biaya Perolehan Acquistion Cost

Pemilikan langsung: Direct Ownership:

Tanah Land Rights

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Freezer

Kendaraan Vehicles

Sub jumlah Sub total

Aset dalam Proses Konstruksi Construction-in Progress:

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Freezer Freezer

Sub jumlah Sub total

Jumlah Total

536.697.399 640.867.271.841

794.431.49213.520.531.295

242.157.924.791

37.773.942.351 483.864.877.496

102.848.026.916

37.773.942.351

16.804.207.289

-

-

34.296.169.863
2.267.607.968

444.642.627.901

11.975.754.143

57.330.440.981

622.513.130.003

247.801.745.198

522.688.474

-

22.489.502.386

Saldo Akhir/

-

15.833.334

Penambahan/

33.988.453.188( 307.716.675)

-
536.697.399

-

26.406.776.828

10.000.000

536.697.399

103.120.426.517

- 387.716.675

Saldo Awal/

26.418.563.446

-

275.000.000

53.636.437.666

-

Beginning Balance (Reclassification) Ending Balance

- - 12.623.935.000

79.250.159.985

( 265.000.000)

2016 2016

-

104.851.337.086

Freezer

Freezer

Saldo Akhir/(Reklasifikasi)/Saldo Awal/

Penambahan/

585.675.085.060

314.587.983.510

121.088.175.361

-

563.329.938

229.569.703

292.745.236.831

1.227.319.582

15.167.393.550

15.167.393.550

( 120.233.471.637) 15.873.978.649

148.118.625

2015

(Deductions)

Pengurangan/

12.703.935.000

( 118.185.612.887)

26.406.776.828

1.560.610.486

2015 Saldo Awal/

Machinery and

Equipment

-

Freezer 393.273.798.203 51.368.829.698

398.709.347.050

12.703.935.000

(Deductions)
Pengurangan/

Additions

564.345.292

275.000.000

15.598.978.649

12.703.935.000

393.273.798.203

85.596.617.608

1.097.459.062 -

148.118.625

13.520.531.295

- 652.716.675

418.586.618

56.521.008.390

21.392.043.324

5.594.006.039

-

32.351.069.863

97.803.325.677

314.587.983.510

(Reclassification) Ending BalanceAdditions

-

13.925.143.679

2.756.323.640

1.130.000.000

2.322.858.750

118.765.316.611

-

604.953.052.857

2.047.858.750

26.406.776.828

569.801.106.41185.528.207.274 1.639.837.109

368.310.937.425

217.364.147.635

Pengurangan/ (Reklasifikasi)/ Saldo Akhir/

12.703.935.000

-

100.695.600.824

103.120.426.517

( 118.185.612.887)

-

37.773.942.351

-220.665.280

2.359.187.284

408.061.610

-

-

2.047.858.750

( 2.047.858.750)

-

406.800.000

Pengurangan/

380.000.000

1.787.955.734

Freezer

247.801.745.198

-

21.392.043.324

Penambahan/

569.801.106.411

217.364.147.635

2.745.163.189

24.873.634.414

15.873.978.649 2.745.163.189

4.433.689.017

15.598.978.649

( 265.000.000)

89.507.618.151

368.310.937.425

Saldo Akhir/

2.151.391.847 418.586.607

78.375.153.048

46.167.404.385

7.451.034.263

(Deductions)

-

Beginning Balance

26.639.228.726

265.248.084.764

95.455.063.647

31.221.069.863

12.152.435.000

430.715.882.000

26.418.563.446

1.942.858.750

Beginning Balance

-

585.675.085.060

14.036.846.901

(Reclassification)

32.351.069.863 277.241.250

Additions

31.199.213.985

Ending Balance

56.381.600.855

272.675.379.612

(278.115.886)

18.354.141.838

-

(278.115.886)

-

34.296.169.863

(Reklasifikasi)/

(Reklasifikasi)/

102.468.026.916

380.000.000

85.596.617.608

312.207.816.026

-

-

18.344.141.838

2.322.858.750

-

19.659.238.084

506.917.594

- -

( 37.773.942.351)-

551.500.000

18.362.967.319

-

-

-

2.987.914.174

202.197.670.751

118.765.316.611

604.953.052.857

-

-

-

522.688.474

( 80.000.000)

-
-
-

-

-

97.803.325.677 276.905.199

506.917.594 ( 37.773.942.351) 121.088.175.361

533.563.908.916 74.883.975.709 3.494.831.768

Freezer

483.864.877.496

(Reclassification) Ending Balance

2016 Saldo Awal/ Penambahan/ 2016

Beginning Balance Additions (Deductions)

16
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Akumulasi Penyusutan: Accumulated Depreciation:

Pemilikan langsung: Direct Ownership:

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Freezer

Kendaraan Vehicles

Jumlah akumulasi Total Acumulated

Nilai Buku Neto Net Book Value

Biaya Perolehan Acquistion Cost

Pemilikan langsung: Direct Ownership:

Tanah Land Rights

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Freezer

Kendaraan Vehicles

Sub jumlah Sub total

Aset dalam Proses Konstruksi Construction-in Progress:

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Freezer Freezer

Kendaraan Vehicles

Sub jumlah Sub total

Jumlah Total

Akumulasi Penyusutan: Accumulated Depreciation:

Pemilikan langsung: Direct Ownership:

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Freezer

Kendaraan Vehicles

Jumlah akumulasi Total Acumulated

Nilai Buku Neto Net Book Value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: Amortization expenses are allocated as follow:

Cost of Goods Sold (Note 25)

Jumlah Total

Perusahaan melakukan reklasifikasi pengurangan atas aset tetap tanah dan
bangunan di Semarang yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasi ke dalam
aset lain-lain (lihat catatan 13)

The Company reclassified deductions in fixed assets in the form of land and

buildings in Semarang that were no longer used in operations into other assets (see

note 13)

Pengurangan aset tetap berupa penjualan peralatan pada tgl 30 Juni 2017 dan 31
Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 9.100.000 dan Rp 690.147.318.

Pengurangan aset tetap bangunan pada 31 Desember 2016 sebesar Rp
380.000.000 merupakan biaya pemeliharaan.

The reduction of fixed assets in the form of equipment sales on 30 June 2017 and 31

December 2016 amounting to Rp 9.100.000 and Rp 690.147.318 respectively.

The reduction of building and building fixed assets at December 31, 2016 amounting

to Rp 380,000,000 is a maintenance expense.

Pengurangan aset tetap berupa penjualan kendaraan, mesin dan peralatan pada tgl
31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp 220.665.280 dan Rp 488.965.243.

The reduction of fixed assets in the form of sales of vehicles, machinery and

equipment on 31 December 2015 and 2014 amounting to Rp 220.665.280 and Rp

35.730.226.873

Penambahan aset tetap berupa freezer sebesar Rp 4.043.000.000 merupakan aset
tetap yang diikutkan pada program Tax Amnesty.

The addition of fixed assets in the form of freezers amounting to Rp 4.043.000.000 is

a fixed asset included in the Amnesty Tax program.

Beban Umum dan Administrasi
(Catatan 26)

Beban Pokok Penjualan
(Catatan 25)

159.474.471.888 264.952.066.714

31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

December 31, 2016

General and Administrative

Expenses (Note 26)

Pengurangan aset tetap berupa freezer pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
sebesar Rp 2.767.248.997 dan Rp 2.148.945.658 merupakan scrapping atau
penghancuran freezer, mesin dan peralatan yang sudah rusak atau yang sudah
tidak digunakan lagi.

The reduction of fixed assets in the form of freezers as of December 31, 2015 and

2014 amounting to Rp 2.767.248.997 and Rp 2.148.945.658 is the scrapping or

destruction of freezers, machines and equipment that have been damaged or that

have been no longer used.

The reduction of fixed assets in the form of freezers on June 30, 2017 and December

31, 2016 amounting to Rp 527.597.399 and Rp 569.689.792 is scrapping or

destruction of freezers that have been damaged or that have been no longer used.

52.081.094.823

December 31, 2015 December 31, 2014

64.755.406.895 6.655.357.771 77.368.631 - 71.333.396.035

5.249.346.157

31.199.213.985 57.330.440.980

41.088.625.010

5.462.573.726

Details of fixed assets under construction as at period June 30, 2017 and December

31, 2016, 2015, 2014 are as follows:

( 10.247.976.710) 102.468.026.916

- 379.216.372 - ( 379.216.372) -

36.544.018.244 97.978.991.741 - ( 31.674.983.069) 102.848.026.916

8.913.254.522

17.571.609.316

230.387.859.281 40.831.671.710

389.862.331.169

- 7.408.544.987 -

1.549.976.971 -

469.602.228 -

31.024.623.740 2.060.717.930

430.715.882.000

19.659.238.084

312.207.816.026

Beginning Balance (Reclassification) Ending Balance

Penambahan/ Pengurangan/ (Reklasifikasi)/ Saldo Akhir/

12.152.435.000 - - -

2.308.294.037

46.551.198.736

220.665.269

2.955.224.912

11.975.754.143-

405.931.228

2.328.628.415

214.304.397.806 43.511.459.879 2.088.976.500 9.521.203.579 265.248.084.764

19.726.290.923 495.607.184 7.408.544.987 26.639.228.726

2014

268.611.842.202

264.952.066.714

71.333.396.035

169.243.605.358

17.571.609.316

7.447.688.241

35.282.693.808 202.197.670.751

- 78.375.153.048

Freezer 140.279.699.548

- 10.463.231.493

16.439.498.316 1.601.713.228

- 169.243.605.358

2.607.688.789 - 268.611.842.202

22.904.773.244

( 7.408.544.987) -

Pengurangan aset tetap berupa freezer pada tgl 30 Juni 2017 dan 31 Desember
2016 masing-masing sebesar Rp 527.597.399 dan Rp 569.689.792 merupakan

scrapping atau penghancuran freezer yang sudah rusak atau yang sudah tidak
digunakan lagi.

2014 Saldo Awal/

5.101.444.837

46.551.198.736 40.831.671.710

146.365.493.589

Additions (Deductions)

95.455.063.647

30 Juni 2017 /

2.682.454.320

Freezer -

1.512.522.650

380.000.000 -

12.152.435.000

17.575.839.863 5.985.000

31 Desember 2016/

- 13.639.245.000 31.221.069.863

89.559.349.333 4.869.056.969 79.332.158 1.105.989.503

292.745.236.831

June 30, 2017

10.463.231.493 -

-

-

13.639.245.000

89.811.230.382 -

28.516.759.665

533.563.908.916-2.663.915.842

353.318.312.925 48.386.501.848 2.663.915.842 31.674.983.069

( 13.639.245.000) 380.000.000

Freezer

Rincian aset tetap dalam konstruksi pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember
2016, 2015, 2014 adalah sebagai berikut:
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

30 Juni 2017 June 30, 2017

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Jumlah Total

31 Desember 2016 December 31, 2016

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Jumlah Total

31 Desember 2015 December 31, 2015

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Jumlah Total

31 Desember 2014 December 31, 2014

Bangunan Building

Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment

Jumlah Total

Surat Keterangan Pengampunan Pajak Tax Amnesty Statement Letter

75,00 102.468.026.916 2018

Certain assets of direct ownership are covered by property all risk insurance, the

insurance value as of December 31, 2015 to PT ACE Jaya Proteksi and 2014 to PT

Asuransi MSIG Indonesia amounts to Rp 555.006.536.778 and USD 28,000,000,

Rp 200.000.000.000 respectively. As of December 31, 2015, in management’s

opinion, the amount of insurance coverage is adequate to cover possible losses in

future years.

380.000.000 2017

In connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance

No.118/PMK.03/ 2016 on the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax

Amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance

No.141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation No. PER-18/PJ/

2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the Tax Amnesty Framework,

the Company participated in this tax amnesty.

Berdasarkan Peraturan No.118/PMK.03/2016 tentang Tax Amnesty. Pada tanggal 3
April2017 Perusahaan telah mengikuti Tax Amnesty atas harta bersih yang belum
dilaporkan pada SPT PPh Badan tahun 2015, harta tersebut berupa Freezer
dengan harga perolehan sebesar Rp 4.043.034.000 .

Based on the Regulation Number 118/PMK.03/2016 about Tax Amnesty, in April

3,2017 the Company has been following on Tax Amnesty's net assets that have not

been reported in the corporate income SPT in 2015, the property is in the form of

Freezer with an acquisition cost of Rp 4.043.034. 000.

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak
Nomor PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang
Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, Perusahaan berpartisipasi
melaksanakan pengampunan pajak ini.

Pada tanggal 3 April 2017, Perusahaan telah mendapatkan Surat Keterangan
Pengampunan Pajak dari Kantor Pajak dengan Nomor: KET-1579/PP/WPJ.11.2017
terkait Program Pengampunan Pajak yang diikuti oleh Perusahaan dengan nilai
tebusan pajak sebesar Rp 202.151.700.

102.848.026.916

Pada tahun 2015 dan 2014 atas penambahan mesin dalam masa konstruksi masing-
masing sebesar Rp 15.715.277.777 dan Rp 13.861.824.407 merupakan kapitalisasi
biaya bunga pinjaman Swiss Life Singapore PTE, Ltd.

Aset tertentu kepemilikan langsung telah diasuransikan (property all risk insurance )
pada 31 Desember 2015 kepada PT ACE Jaya Proteksi dan 2014 kepada PT
Asuransi MSIG Indonesia dengan jumlah pertanggungan yang memadai masing-
masing sebesar Rp 555.006.536.778 dan USD 28,000,000, Rp 200.000.000.000.
Pada tanggal 31 Desember 2015, manajemen berpendapat bahwa nilai
pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian di masa yang
akan datang.

In 2015 and 2014 for additional machinery under construction amounting to Rp

15.715.277.777 and Rp 13.861.824.407, respectively, represents the capitalization

of the interest expenses on the loan of Swiss Life Singapore PTE, Ltd.

118.765.316.61175,00 2018

121.088.175.361

Percentage of Acquistion Cost

Percentage of

% Rp

90,00

Persentase
penyelesaian/

Harga Perolehen/
Estimasi

penyelesaian/

Acquistion Cost
Estimation date
of completion

% Rp

Persentase
penyelesaian/

Estimation date
of completion

275.000.000

Persentase
penyelesaian/

99,00 2018

Estimation date
of completion

Estimasi
penyelesaian/

Harga Perolehen/
Estimasi

penyelesaian/

Aset tertentu kepemilikan langsung telah diasuransikan (property all risk insurance )
pada tanggal 30 Juni 2017 kepada PT Chubb General Insurance dan 31 Desember
2016 kepada PT ACE Jaya Proteksi dengan jumlah pertanggungan yang memadai
sebesar masing-masing Rp 576.673.698.000 dan Rp 555.006.536.778, manajemen
berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi
kemungkinan kerugian di masa yang akan datang.

Certain assets of direct ownership are covered by property all risk insurance, the

insurance value as of June 30, 2017 to PT Chubb General Insuranceand December

31, 2016 to PT ACE Jaya Proteksi amounting to Rp 576.673.698.000 and Rp

555.006.536.778 respectively, management’s opinion the amount of insurance

coverage is adequate to cover possible losses in future years.

90,00 2017

Persentase
penyelesaian/

On April 3, 2017, the Company has received Official Statement Letter regarding Tax

Amnesty Program from Tax Office with reference No. KET-1579/PP/WPJ.11.2017

that has been applied by the Company with Tax deduction of Rp 202.151.700.

Acquistion Cost

18.344.141.838 2018

Harga Perolehen/

% Rp

90,00 2.322.858.750 2017

15.598.978.649

Acquistion Cost

Rp%

Estimation date
of completion

Harga Perolehen/
Estimasi

penyelesaian/

75,00

Percentage of

10.000.000

90,00

2018

Percentage of

18.354.141.838

15.873.978.649
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

12. ASET TAK BERWUJUD 12. INTANGIBLE ASSETS

30 Juni 2017 June 30, 2017

Biaya Perolehan Acquistion Cost

Lisensi atas peranti lunak License for software

Jumlah Total

Akumulasi amortitasi Accumulated Amortitation:

Lisensi atas peranti lunak License for software

Jumlah Total

Nilai Buku Neto Net Book Value

31 Desember 2016 December 31, 2016

Biaya Perolehan Acquistion Cost

Lisensi atas peranti lunak License for software

Sub jumlah Sub total

Sub jumlah Sub total

Jumlah Total

Akumulasi amortitasi Accumulated Amortitation:

Lisensi atas peranti lunak License for software

Jumlah Total

Nilai Buku Neto Net Book Value

2015 2015

Biaya Perolehan Acquistion Cost

Jumlah Total

Akumulasi amortitasi Accumulated Amortitation:

Jumlah Total

Nilai Buku Neto Net Book Value

2014 2014

Biaya Perolehan Acquistion Cost

Jumlah Total

Akumulasi amortitasi Accumulated Amortitation:

Jumlah Total

Nilai Buku Neto Net Book Value

13. ASET LAIN - LAIN - BERSIH 13. OTHER ASSETS - NET

Aset yang belum digunakan Assets that have not been used

dalam operasi: in operations:

Biaya Perolehan Acquistion Cost

Peralatan Equipment

Mesin Machinary

Sub jumlah Sub total

Akumulasi penurunan nilai - Accumulated Impairment -

Mesin Machinary

Nilai bersih Net value

--

118.055.612.887 - -

119.974.243.590 118.055.612.887 - 156.841.691

( 26.319.855.999)

93.654.387.591

-

118.055.612.887

- -

- 156.841.691

-

Persentase penyelesaian atas aset tak berwujud dalam masa konstruksi pada
tanggal 31 Desember 2015 adalah 60% dan akan selesai dan di reklasifikasi ke
masing-masing kelompok aset diperkirakan paling awal pada tahun 2016.

The percentage of completion for construction in progress as at December 31,2015

is 60 %. estimated to be completed and reclassified into each Company's of assets in

2016 at the earliest.

Aset tak berwujud dalam masa
konstruksi

(Reclassification)

119.974.243.590

156.841.691

Saldo Akhir/

-

12.773.280.312

Ending Balance

Saldo Awal/ Penambahan/ Pengurangan/ (Reklasifikasi)/ Saldo Akhir/

-

2.394.990.058

-

Beginning Balance

-

- 1.600.503.122

12.891.548.144-

1.600.503.122

(Reclassification)

Aset tak berwujud dalam masa
konstruksi

(Deductions) (Reclassification)

-

9.369.051.248 12.773.280.312

- - -

Saldo Awal/

Additions

Penambahan/

12.773.280.312

2.394.990.058

Saldo Awal/

-

9.369.051.248

-

- - -

Saldo Awal/ Penambahan/ Pengurangan/

- - - - -

(Reklasifikasi)/ Saldo Akhir/

Intangible asset under

construction

- -

Ending Balance

- 9.369.051.248 - - 9.369.051.248

Intangible asset under

construction

- 9.369.051.248 - - 9.369.051.248

-

(Deductions)

12.891.548.144

(Deductions)

-

30 Juni 2017 / 31 Desember 2016/ 31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

June 30, 2017 December 31, 2016 December 31, 2015 December 31, 2014

12.773.280.312

-

118.267.832

-

1.600.503.122

Ending Balance

118.267.832

Aset tak berwujud dalam masa
konstruksi

9.369.051.248 3.404.229.064 -

Intangible asset under

construction-

Aset tak berwujud dalam masa
konstruksi

12.773.280.312

Saldo Akhir/

Intangible asset under

construction

12.773.280.312

Beginning Balance Additions (Deductions)

-

3.843.083

118.267.832

-

118.267.83212.891.548.144

-

1.600.503.122 798.330.019 3.843.083 -

11.291.045.022

Additions

-

798.330.019

- 12.773.280.312

-

-

Penambahan/

-

Pengurangan/ (Reklasifikasi)/

(Reclassification)

11.291.045.022

( 12.773.280.312) -

12.891.548.144

1.600.503.122

-

1.600.503.122

Pengurangan/ (Reklasifikasi)/

-

For the period and year ended June 30, 2017 and December 31, 2016, amortization

of intangible assets amounting to Rp 798.330.019 and Rp 1.600.503.122,

respectively, and is charged to operations as part of general and administrative

expenses.

Untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31
Desember 2016, amortisasi dari aset tak berwujud sebesar Rp 798.330.019 dan
sebesar Rp 1.600.503.122, dan dibebankan sebagai bagian dari beban administrasi
dan umum.

Aset tak berwujud dalam

konstruksi

12.773.280.312 - -

118.267.832

12.773.280.3123.404.229.064 -

-

Intangible asset under

construction

10.378.290.254

9.369.051.248

Ending Balance

- - - - -

12.773.280.312 12.891.548.144

Beginning Balance

Beginning Balance Additions

( 12.773.280.312)
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Mutasi akumulasi penurunan Movement of accumulated

nilai: impairment:

Saldo awal Beginning balance

Penurunan Decrease

Saldo akhir Ending balance

Aset yang tidak digunakan Assets that have not been used

dalam operasi: in operations

Tanah dan bangunan - Property and plant -

Semarang Semarang

Jumlah Total

30 Juni 2017 Saldo Akhir/ June 30, 2017

Ending Balance

Aset yang tidak digunakan Assets that have not been used

dalam operasi: in operations

Tanah dan bangunan - Property and plant -

Semarang Semarang

Jumlah Total

Tahun 2016 Year 2016

14. PINJAMAN 14. LOANS

Pinjaman Swiss Life Singapore Swiss Life Singapore Loans

Current maturities of Long-term loans

30 Juni 2017 June 30, 2017

Tahun 2016 Year 2016

Tahun 2015 dan 2014 Year 2015 and 2014

- - 109.600.789 946.399.211 1.056.000.000

Beginning

Balance
Additions (Deductions) Reclassification

-

-

- - -

1.056.000.000 - - -

156.841.691

Surplus on

revaluation

Surplus atas
revaluasi/

Reklasifikasi/Pengurangan/Penambahan/Saldo Awal/

- - - 109.600.789 946.399.211 1.056.000.000

-

94.710.387.591 118.055.612.887 -

-

( 26.319.855.999)

( 26.319.855.999)

-

-

-

-

Syarat yang berlaku adalah (a) skema pembayaran, sesuai dengan yang tertera
dalam Perjanjian Kredit adalah Perseroan akan melakukan pemberitahuan
selambat-lambatnya (30) tiga puluh hari kepada Swiss Life Singapore PTE LTD
sebelum dilakukan pembayaran. (b) apabila Perseroan tidak melakukan
pembayaran maka Perseroan dikenakan denda sebesar 2% per tahun diatas kupon
pinjaman yang di bebankan yaitu sebesar 14,5%.

The applicable terms are (a) the payment scheme, as stated in the Credit

Agreement, the Company will make notification (30) thirty days to Swiss Life

Singapore PTE LTD prior to payment. (b) if the Company does not make any

payment then the Company shall be subject to a fine of 2% per annum above the

loan coupon which is charged at 14.5%.

31 Desember 2014/

360.000.000.000

-

Perusahaan memperoleh pinjaman berupa Promissory Note dari Swiss Life
(Singapore) Pte.Ltd sebesar Rp 360.000.000.000 yang merupakan fasilitas
pinjaman tanpa jaminan dengan tingkat suku bunga sebesar 14,5% yang akan jatuh
tempo pada 15 Desember 2016 dan 15 Februari 2017.

Manajemen mengklasifikasikan atas tanah dan bangunan di Kantor Perwakilan
Semarang sebagai aset yang tidak digunakan dalam operasi. Nilai wajar atas aset
tersebut sebesar Rp 1.056.000.000 berdasarkan Laporan Kantor Jasa Penilai Publik
Felix Sutandar & Rekan, Nomor Ref 147/FSR/SKL-FS/1005/2017 tanggal 5 Oktober
2017 (lihat catatan11).

Management classifies land and buildings in Semarang as assets not used in

operations. The fair value of the asset amounted to Rp 1.056.000.000 based on Felix

Sutandar & Partners Public Appraisal Services Office Report Ref 147 / FSR / SKL-

FS / 1005/2017 number dated October 5, 2017 (see Note 11).

360.000.000.000 360.000.000.000

( 100.000.000.000) -

June 30, 2017

360.000.000.000

Machines amounting to Rp 118.055.612.887 previously recorded in construction

assets were reclassified into other non-current assets considering that until the end

of 2016 the company suspended and has not yet dismissed the machinery.

Furthermore, if management resolves to continue the completion of machinery and

supporting facilities (land and buildings) then the assets will be reclassified into fixed

assets. Management plans to build a factory in 2018.

Assets that have not been used in operations on June 30, 2017 have been valued

using fair value based on reports the Office of Public Appraisal Service Felix

Sutandar & Partners, No. Ref 147 / FSR / SKL-FS / 1005/2017 dated October 5,

2017 . In connection with the results of these assessments, the Company recorded

an impairment loss on other non-current assets amounted to Rp 26.319.855.999

(Note 25), the carrying amount to Rp 93.654.387.591 on June 30, 2017.

Long-term debts, net of

current maturities

Perusahaan memperoleh pinjaman berupa Promissory Note dari Swiss Life
(Singapore) Pte.Ltd sebesar Rp 360.000.000.000 yang merupakan fasilitas
pinjaman tanpa jaminan dengan tingkat suku bunga sebesar 14,5% yang akan jatuh
tempo pada 15 Februari 2017 dan 23 Maret 2020.

The Company obtained a loan of Promissory Note from Swiss Life (Singapore)

Pte.Ltd amounting to Rp 360.000.000.000 which is an unsecured loan facility with an

interest rate of 14.5% which will mature on February 15, 2017 and March 23, 2020.

Pinjaman yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun ( 100.000.000.000)

Perusahaan memperoleh pinjaman berupa Promissory Note dari Swiss Life
(Singapore) Pte.Ltd sebesar Rp 360.000.000.000 yang merupakan fasilitas
pinjaman tanpa jaminan dengan tingkat suku bunga sebesar 14,5% yang akan jatuh
tempo pada 23 Maret 2020.

Pinjaman jangka panjang, setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun

The Company obtained a loan of Promissory Note from Swiss Life (Singapore)

Pte.Ltd amounting to Rp 360.000.000.000 which is an unsecured loan facility with an

interest rate of 14.5% which will mature on March 23, 2020.

260.000.000.000

The Company obtained a loan of Promissory Note from Swiss Life (Singapore)

Pte.Ltd amounting to Rp 360.000.000.000 which is an unsecured loan facility with an

interest rate of 14.5% which will mature on December 15, 2016 and February 15,

2017.

Mesin sebesar Rp 118.055.612.887 yang sebelumnya dicatat dalam aset dalam
konstruksi direklasifikasi ke dalam aset tidak lancar lainnya mengingat sampai
dengan akhir tahun 2016 perusahaan menangguhkan dan belum merelisasikan
mesin tersebut. Selanjutnya apabila manajemen memutuskan kembali untuk
melanjutkan penyelesaian mesin maupun sarana penunjang (lahan dan bangunan)
maka aset tersebut akan direklasifikasi kembali ke dalam aset tetap. Manajemen
merencanakan akan melakukan pembangunan pabrik pada tahun 2018.

Aset yang belum digunakan dalam usaha pada 30 Juni 2017 telah dinilai dengan
menggunakan nilai wajar berdasarkan Laporan Kantor Jasa Penilai Publik Felix
Sutandar & Rekan, Nomor Ref 147/FSR/SKL-FS/1005/2017 tanggal 5 Oktober
2017. Berkaitan dengan hasil penilaian tersebut maka Perusahaan mencatat
adanya kerugian penurunan nilai atas aset tidak lancar lainnya sebesar Rp
26.319.855.999 (Catatan 25) sehingga nilai tercatat menjadi sebesar Rp
93.654.387.591 pada 30 Juni 2017.

260.000.000.000 360.000.000.000

31 Desember 2015/

December 31, 2015December 31, 2016

31 Desember 2016/30 Juni 2017 /

December 31, 2014

360.000.000.000
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

15. UTANG USAHA 15. ACCOUNT PAYABLES

a. Jumlah utang usaha berdasarkan pelanggan Amount Account Payables a.

i. Pihak Ketiga Third Parties i.

Import Import

Lokal Local

Jumlah Total

ii. Pihak yang berelasi Related Parties ii.

b. Jumlah utang usaha pihak ketiga berdasarkan nilai mata uang : Amount Account third parties payables by currency: b.

USD USD

EUR EUR

IDR IDR

DKK DKK

SGD SGD

GBP GBP

Jumlah Total

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 16. ACCRUED EXPENSES

Gaji Salary

Angkutan Transport

Pajak bumi dan bangunan Land and building tax

Lain-lain Others

Jumlah Total

17. JAMINAN DISTRIBUTOR 17 GUARANTEE DISTRIBUTORS

Jaminan Security deposit of the Agent

Giro: Cash on banks

PT Bank Central Asia, Tbk.

PT Bank Central Asia, Tbk. PT Bank Central Asia, Tbk.

Jumlah Total

18. PERPAJAKAN 18. TAXATION

a. Manfaat (Beban) pajak Tax Benefit (Expenses) a.

Pajak Kini Current tax

Pajak Tangguhan Deffered tax

Jumlah Total

Pajak kini: Current tax :
Profit before income tax

Perbedaan tetap: Permanent differences :

Jasa Giro dan Bunga Deposito Interest income and deposits interest

Sumbangan Donation

Penyusutan pengampunan pajak Depreciation of Tax Amnesty

Beban pajak Tax expenses

Laba penjualan aset tetap Income addition fixed assets

Beban lain-lain Other expenses

Perbedaan temporer: Temporary differences:

Penyusutan Depreciation

Beban manfaat pensiun Provision employee benefits

Realisasi imbalan kerja Realization of employee benefits

Jumlah koreksi fiskal Total fiscal adjustment

Taksiran Laba Kena Pajak Estimated taxable income

30 Juni 2017 / 31 Desember 2016/ 31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

June 30, 2017 December 31, 2016 December 31, 2015 December 31, 2014

( 22.876.954.043)

-

13.617.372.529 100.314.372.560

-

2.657.620.643

Jaminan distributor merupakan uang jaminan yang wajib diserahkan oleh para
distributor kepada Perusahaan sebagai jaminan atas sarana dan prasarana
penjualan milik Perusahan yang akan digunakan oleh Distributor untuk menjual
produk-produk Perusahaan.

5.881.724.881 6.024.506.131 6.123.441.750

-

396.1267.775.757.535

3.335.757.316

4.388.517.894

-

-

31 Desember 2016/30 Juni 2017 /

Cadangan penurunan nilai

21.036.644.614

93.215.677.185

1.285.763.438

90.006.263.953

65.114.154.936

84.113.754.279

25.975.860.845

83.866.071.050

815.381.841 1.325.020.594

31 Desember 2016/

83.866.071.050

42.450.775.47983.050.689.209

1.220.566.548

( 4.640.428.170)

6.775.357.000

1.800.450.018

56.337.443.416

-

-

24.892.109.017

PT Ultrajaya Milk Industry &

Trading Company, Tbk.

PT Ultrajaya Milk Industry

& Trading Company Tbk.

90.006.263.953

June 30, 2017

30 Juni 2017 /

December 31, 2016

31 Desember 2015/

6.741.651.938 6.840.587.557 6.688.263.8076.598.870.688

717.145.807 717.145.807 717.145.807 717.145.807

The distributor's guarantee is a security deposit that must be submitted by the

distributors to the Company as collateral for the Company's sales facilities and

infrastructure which will be used by the Distributor to sell the Company's products.

31 Desember 2014/

December 31, 2015

-

5.351.031.000

December 31, 2016

-

1.792.554.837

40.752.456.539

December 31, 2014

1.039.725.019 2.149.806.885

June 30, 2017

1.200.468.108

687.522.122

( 3.635.000.390)

75.603.806.052

( 2.556.819.704)

3.227.086.193

128.116.465

202.151.700

-

10.441.205

( 23.303.919.250)

( 3.052.533.098)
-

4.840.830.000

-

-

89.386.191.787

1.236.366.957

25.500.000

25.982.325 -

43.775.796.073

50.211.681

81.967.639.615

Allowance for impairment of non

1.501.362.860

426.965.207

-

- -

( 2.440.659.936)

4.090.750.406

( 22.152.715.710)

December 31, 2016

-

-

10.218.149

December 31, 2014

250.430.476

Laba sebelum pajak

( 25.761.852.774)

193.832.040

( 22.346.547.750)

352.566.399

( 5.260.750.776)

( 2.859.171.840)
-

( 10.251.724.500)

396.126 49.396.481

-

291.932.958

30 Juni 2017 /

( 786.575.000)

3.734.760.898

104.049.133.458

43.775.796.073 84.113.754.279

31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

December 31, 2015 December 31, 2014

-

( 3.985.547.985)

131.692.362

6.616.724.110

( 427.068.000)

3.189.883.000

( 2.215.342.560)

( 827.500.000)

32.977.385

49.625.244

1.990.171.636

6.464.646.752

31 Desember 2014/

December 31, 2015

( 26.012.283.250)

96.016.950.690

( 5.466.675.673)

June 30, 2017

( 1.716.531.000)

( 6.630.758.903)27.389.526.309 17.611.871.133

41.006.898.838

328.186.844

-

( 118.871.256)

6.388.733.241

( 154.405.021)

31 Desember 2016/

383.724.710

26.319.855.999

31 Desember 2015/

34.802.691.360

32.659.594.252

22.416.244.861

45.130.851

Deposito dengan jatuh tempo

satu bulan:

Deposits with maturities one

months:

5.971.118.000

290.929.581

83.822.824.698
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Taksiran Pajak Kini: Estimated current tax:

25% x 41.006.898.000 25% x 41.006.898.000

25% x 93.215.677.000 25% x 93.215.677.000

25% x 89.386.191.000 25% x 89.386.191.000

25% x 104.049.133.000 25% x 104.049.133.000

Jumlah pajak kini Total current tax

Dikurangi : Decrease :

PPh Pasal 22 Tax Article 22

PPh Pasal 25 Tax Article 25

b. Piutang/utang pajak penghasilan perusahaan adalah sebagai berikut : Company income tax receivable/payable as follows: b.

Utang pajak terdiri dari : Tax payable as consist of :

PPN Prepaid VAT

PPh 23 dan 26 Tax Article 23 and 26

PPh 21 Tax Article 21

PPh 22 Tax Article 22

PPh pasal 4 (2) Income Tax Art. 4 (2)

PPh pasal 25 Tax Article 25

PPh 29 tahun 2011 Tax Article 29 for year 2011

PPh 29 tahun 2012 Tax Article 29 for year 2012

PPh 29 tahun 2013 Tax Article 29 for year 2013

PPh 29 tahun 2016 Tax Article 29 for year 2016

Utang pajak bunga dan denda Tax payable of interest and penalties

Jumlah Utang Pajak Total Tax Payable

Piutang pajak terdiri dari : Tax receivable as consist of :

PPh Pasal 28 A tahun 2014 Income tax article 28A for year 2014

PPh Pasal 28 A tahun 2015 Income tax article 28A for year 2015

PPh Pasal 28 A tahun 2017 Income tax article 28A for year 2017

Jumlah Total

c. Pajak Tangguhan Deferred Tax c.

The details of the Company's deferred tax assets and liabilities are as follows:

Aset Pajak Tangguhan: Deferred Tax Assets:

Imbalan kerja Post Employment Benefits
Selisih nilai wajar aset yang Difference in fair value of assets

tidak digunakan dalam operasi not used in operations

Penyusutan Aset tetap Depreciation Assets

Jumlah Aset Pajak Tangguhan Total Deferred Tax Assets

Aset Pajak Tangguhan: Deferred Tax Assets:

Imbalan kerja Post Employment Benefits

Penyusutan Aset tetap Depreciation Assets

Jumlah Aset Pajak Tangguhan Total Deferred Tax Assets

ke Laporan

Allowance for impairment of non

other current aset

49.645.340

767.506.697

30 Juni 2017/

Dkreditkan

Laba Rugi/

Dec. 31, 2016

(Charged) to other

income

619.170.746 796.341.865

2.998.866.276

1.210.982.513

1.297.097.928

23.913.653.100

-

( 236.599.803)

1.359.510.836

Dikreditkan

49.645.340

165.622.823

1.459.938.242

31 Desember 2016/

Dec. 31, 2016

28.344.500

8.140.588.056

( 236.599.803)

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai
berikut:

30 Juni 2017 / 31 Desember 2016/

36.738.190

June 30, 2017

7.955.000

Credited

22.512.170.573

( 165.622.823)

23.303.919.250

-

-

1.874.968.550

-

-

-

-

808.525.698

11.711.662.742 23.187.730.902

1.540.117.943

10.251.724.500

183.721.779

1.914.371.339

1.469.404-

10.251.724.500

-

2.148.275.490

26.012.283.250

-

-

22.346.547.750

22.346.547.750

2.813.521.663

1.793.538.238

Laba Rugi/

( 553.835.640)

23.303.919.250

-

215.268.1631.459.938.242

( 6.115.329.981)

116.188.348( 1.459.938.242)

-

-

-

-

26.061.928.590

Jumlah Utang /(Piutang)

3.422.435.294

22.391.389.037

26.012.283.250

-

-

December 31, 2015 December 31, 2014

49.645.340

-

28.344.500

-

693.575.073

21.818.595.500

ke penghasilan

1.362.272.736

income

10.601.282.133

-

11.092.491.996

1.200.000

31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

-

( 49.645.340)

1.362.272.736

-

(Dibebankan)(Dibebankan)

Credited June. 30, 2017

-

December 31, 2016

6.798.547.659

-

comprehensive

(Charged) to other

Credited

ke penghasilan

Credited

377.954.154

3.645.057.564

Total Tax Payable (receivable)

2.015.578.456

-

165.622.823

income

Dikreditkan

1.004.106.500

ke Laporan

for The Year

10.280.953.623

1.532.426.211

418.166.305

-

-

14.182.778.466

28.344.500

40.344.652

32.433.146

13.954.744.250

6.579.964.000

Cadangan penurunan nilai aset

tidak lancar lainnya

6.798.547.659

40.344.652

1.949.638.500

1.019.449.744

1.355.027.504

-116.188.348

7.699.595.991

32.433.146

40.344.652

215.268.163

49.645.340

32.433.146

komprehensif lain/

(Charged) to other

comprehensive

for The Year

974.851.000

426.965.207

( 4.401.387.298)

5.396.731.452

(Charged) to other

- 6.579.964.000

590.595.75012.360.042.000

31 Desember 2015/ (Dibebankan)

komprehensif lain/

Dec. 31, 2015

9.798.118.750

Dkreditkan

- -

( 5.561.494.341)

income

( 1.160.107.043)

1.587.072.250

974.851.000

6.616.724.110

( 5.561.494.341)

12.360.042.000

31 Desember
2016/

(Dibebankan)
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Aset Pajak Tangguhan: Deferred Tax Assets:

Imbalan kerja Post Employment Benefits

Penyusutan Aset tetap Depreciation Assets

Jumlah Aset Pajak Tangguhan Total Deferred Tax Assets

Aset Pajak Tangguhan: Deferred Tax Assets:

Imbalan kerja Post Employment Benefits

Penyusutan Aset Tetap Depreciation Assets

Jumlah Aset Pajak Tangguhan Total Deferred Tax Assets

d. d.

Income before income tax

Beban Pajak : Tax Expenses:

25 % x 13.617.372.529 25 % x 13.617.372.529

25 % x 75.603.806.052 25 % x 75.603.806.052

25 % x 96.016.950.690 25 % x 96.016.950.690

25 % x 100.314.372.560 25 % x 100.314.372.560

Sub Jumlah Sub Total

Perbedaan Tetap: Permanent Difference:

Iuran dan Sumbangan Retribution and Donation

Penyusutan pengampunan pajak Depreciation of Tax Amnesty

Beban pajak Taxation

Laba penjualan aset tetap Gain on sale of fixed assets

Pendapatan Jasa Giro Interest Income

Beban lain-lain Other expenses

Sub Jumlah Sub Total

Jumlah Manfaat Pajak Total Tax Benefit

19. IMBALAN KERJA 19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Tabungan Kesejahteraan Hari Tua Old Welfare Savings

Laba Rugi/ komprehensif lain/

( 806.771.338)

Sampai dengan tanggal pelaporan tidak terdapat tuntutan maupun sengketa pajak

(Charged) to other

( 5.259.161.108)

193.832.040

-

( 683.259.634)( 3.976.002.530)

-

-

-

-

(Charged) to other

income comprehensive

1.851.521.963

8.513.441.000 908.625.000 376.052.750 9.798.118.750

( 3.686.594.338) ( 714.792.960)

-

-

( 32.923.091)

Dkreditkan

29.717.814

Credited Credited

(Charged) to other

( 18.900.951.513)

December 31, 2016June 30, 2017

75.603.806.052

Dec. 31, 2013

As of the date of reporting there are no claims or tax disputes

-

December 31, 2015

( 3.404.343.132)

-

-

( 25.078.593.140)

Dec. 31, 2015

6.806.393.250

( 12.552.920)

-

( 82.046.711)

--

Perusahaan mengakui liabilitas yang diestimasi atas imbalan kerja secara
retrospektif sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia
No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan
Kerja”.

( 1.597.183.310)

639.204.926 1.315.187.694

( 230.657.258)

Laba Rugi/

( 24.004.237.673)

( 32.029.116)

-

13.617.372.529

( 2.923.461.064)

4.826.846.662

(Dibebankan)

(Charged) to other

ke Laporan

(Dibebankan)

-

-

Dec. 31, 2014

Dkreditkan

31 Des. 2014/ (Dibebankan)

Credited

ke penghasilan

Dkreditkan

( 3.686.594.338)

4.826.846.662

Dec. 31, 2014

31 Des. 2013/

376.052.750

Credited

income

( 4.401.387.298)

5.396.731.452

Dkreditkan

income comprehensive

for The Year

komprehensif lain/

1.013.563.750 693.484.000 8.513.441.000

-

-

250.430.476

ke Laporan ke penghasilan

3.882.932.186

Rekonsiliasi antara jumlah penghasilan (beban) pajak dari hasil perhitungan
rugi akuntansi sebelum pajak dengan laba fiskal yang berlaku adalah sebagai
berikut:

31 Desember 2015/

December 31, 2014

Laba sebelum pajak
penghasilan

693.484.000

A reconciliation between total tax income (expense) from loss accountancy

calculation result before tax with fiscal gain applied is as follows:

30 Juni 2017 / 31 Desember 2016/ 31 Desember 2014/

The Company recognize provisions for employee service entitlement benefits

retrospectively in accordance with Labor Law of the Republic of Indonesia No.

13/2003 dated 25 March 2003 and SFAS No. 24 (Revised 2013), “Employee

Benefits”.

-

996.386.996

-

( 22.152.715.710) ( 25.761.852.774)

1.366.668.918

( 24.004.237.673) ( 25.078.593.140)

( 50.537.925) -

96.016.950.690 100.314.372.560

( 3.404.343.132)

Report of SPT (Letter of Notification) until 2015 The Company does not issue SPT

refinement because it has followed the tax amnesty program. In 2016 the Company

will adjust the taxable income according to the audited financial statements by

revising the SPT and by 2017 the Company will use the taxable profit base as the

basis for reporting the SPT.

(Dibebankan) 31 Des. 2014/

38.601.255

for The Year income

( 3.635.000.390) ( 22.876.954.043)

( 18.900.951.513)

Laporan SPT sampai dengan tahun 2015 Perseroan tidak melakukan pembentulan
SPT karena sudah megikuti program tax amnesty. Pada tahun 2016 Perseroan
akan menyesuaikan laba kena pajak menurut laporan keuangan auditan dengan
melakukan pembetulan SPT dan pada tahun 2017 Perseroan akan menggunakan
dasar laba kena pajak sebagai dasar pelaporan SPT.

( 72.983.043) ( 88.141.485)

Perusahaan mengikutsertakan karyawan tetap Perusahaan dalam program
Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (JHT), yang dikelola oleh Jamsostek dengan
asumsi berbanding lurus dengan kenaikan gaji dasar asuransi yang ditetapkan
Jamsostek. Atas pendanaan program ini ditanggung oleh karyawan dan perusahaan
dengan komponen masing – masing sebesar 2% and 3.7%. Berdasarkan
Rekapitulasi Saldo JHT TK per Perusahaan NPP Nomor NN000720, No. sertifikat
84KN0021 saldo akhir JHT periode 30 Juni 2017 sebesar Rp 0, 31 Desember 2016
sebesar Rp18.914.515.480, 31 Desember 2015 sebesar 16.443.334.786 dan 31
Desember 2014 sebesar Rp 14.302.830.482.

The Company involves the Company's permanent employees in the Old Age Saving

(JHT) program, which is managed by Jamsostek with the assumption of being

directly proportional to the basic insurance premium increase set by Jamsostek. The

funding for this program is borne by employees and companies with each

component of 2% and 3.7% respectively. Based on the Recapitulation of Balance of

JHT TK per Company NPP Number NN000720, No. 84KN0021 final balance of JHT

balance in Period June 30, 2017 amounting to Rp 0, December 31, 2016 amounting

to Rp18.914.515.480, December 31, 2015 amounting to Rp 16.443.334.786 and

December 31, 2014 amounting to Rp 14.302.830.482.

610.164.984

( 763.133.274)

31 Des. 2015/
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Jumlah karyawan Number of employees

Tingkat pertumbuhan gaji Annual salary increment rate

Tingkat suku bunga diskonto Discount rate

Umur pensiun Retirement age

Metode Method

Beban jasa kini Current service cost

Beban bunga Interest cost

Beban jasa lalu Past Service Cost

Jumlah Total

Nilai kini liabilitas Present value of liabilities

Liabilitas pada awal tahun Liability at beginning of year

Benefit payments in the current year

Beban imbalan kerja (Catatan 26) Employee benefits expense (Note 26)

Revaluation of employee benefits

Liabilitas pada akhir tahun Liability at end of year

Tingkat diskonto: Discount rates:

Kenaikan 1% Increase by 1%

Penurunan 1% Decrease by 1%

Tingkat kenaikan gaji per tahun: Annual salary increase:

Kenaikan 1% Increase by 1%

Penurunan 1% Decrease by 1%

Asumsi Demografi Demographic Assumption

Tingkat Kematian Mortality Table

Tingkat Pengunduran Diri Turnover Rates

Tingkat Pensiun Retirement Rate

20. MODAL 20. CAPITAL STOCK

PT Wijaya Tradindo PT Wijaya Tradindo

PT Wirajaya Investama Indonesia PT Wirajaya Investama Indonesia

Tn. Darmo Hadipranoto Mr. Darmo Hadipranoto

Ny. Justiani Hadipranoto Mrs. Justiani Hadipranoto

Tn. Hendro Hadipranoto Mr. Hendro Hadipranoto

Ny. Listiyani Hadipranoto Mrs. Listiyani Hadipranoto

Jumlah Total

39.192.475.000

50.000.000.000

The details of remeasurement of post-employement benefits recognized in other

comprehensive income are as follow:

Persentase /
Pemilikan %

200.000.000

6,90%

16.257.000

June 30, 2017

30 Juni 2017 /

June 30, 2017

2.560.000 640.000.000

10% per tahun sampai usia 25 tahun dan menurun linier menjadi 1% pada usia 54 tahun (pria) dan
usia 49 tahun (wanita)/

55 55

Projected Unit Credit

786.575.000)(

864.061.000

December 31, 2016

5,00%

4.016.426.000

8,00%

5,00%

30 Juni 2017 /

1.716.531.000)(

5.351.031.000

1.504.211.000

The movement in the liabilities recognized in the statements of financial position are

as folllows:

8,90%

55

1.511.337.000

4.840.830.000

39.192.475.000 34.053.764.000

1.662.289.000

Pengukuran kembali imbalan
pasca-kerja

34.053.764.00055.818.977.000

1%

December 31, 2016

31 Desember 2016/

100%

3.899.404.000

39.192.475.000

31 Desember 2016/

2.867.485.000

The sensitivity analysis below has been determined based on reasonably possible

changes of each significant assumption on the present value of the defined benefit

obligation as of the end of the reporting period, assuming all other assumptions were

held constant:

32.349.287.000

1%

4.840.830.000

2.773.936.000

31 Desember 2016/

2.692.030.000

2.880.000.000

2.560.000

6.775.357.000

58.898.332.000

58.936.481.000

June 30, 2017

34.053.764.000

31 Desember 2015/

53.081.583.000

1.215.842.000

Analisis sensitivitas dibawah telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan
yang masuk akal untuk setiap asumsi yang signifikan atas nilai kini kewajiban
imbalan kerja pada akhir periode pelaporan, perkiraan seluruh asumsi lain
digunakan secara tetap:

87.200.000

87.200.000

December 31, 2016

31 Desember 2016/

47.107.999.000

52.059.008.000

52.093.746.000

47.056.957.000

Projected Unit Credit

1.908.831.000

June 30, 2017 December 31, 2016 December 31, 2015

Pembayaran imbalan pada
tahun berjalan

100% di usia pensiun / 100% at retirement age

10% per year up to age 25 year old and decreasing linearly 1% at age 54 year
old (male) and at age 49 year old (female)

Jumlah lembar
saham/Number

of Shares

December 31, 2014

37.372.492.000

41.236.808.000

41.278.197.000

37.318.052.000

55.818.977.000

31 Desember 2016/

44%

The following are the names of the Company's shareholders and number of shares

held on June 30, 2017, December 31, 2016; 2015 and 2014 respectively:

30 Juni 2017/

11.520.000

8.960.000

Nama Pemegang Saham

2.240.000.000

44%

6%

4%

640.000.000

31 Desember 2014/

21.800.000.000

49.440.168.000

The names of the Company's shareholders

27.225.573.000

53.026.918.000

32.364.202.000

Projected Unit Credit

31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

December 31, 2015

December 31, 2014

December 31, 2016 December 31, 2015 December 31, 2014

2.269.096.000 1.865.842.000

TMI 3 (2011)/TMI 3 (2011)

7,90%

55

3.189.883.000

30 Juni 2017 /

December 31, 2014

The details of the post-employment benefits expense recognized in the statements

of profit or loss are as follows:

5,00%

( 827.500.000)

December 31, 2014

782

Projected Unit Credit

786

5,00%

Nilai Nominal/
Nominal Value (Rp)

Berikut ini adalah nama pemegang saham Perusahaan dan jumlah saham yang
dimiliki masing-masing pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan
2014:

21.800.000.000

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri
Dharmakonsilindo dengan laporan No. 1524/ST-FA-PSAK24-CAMP/VIII/2017
tanggal 16 Agustus 2017, sebagai berikut:

The key assumptions used by the independent actuary PT Dayamandiri

Dharmakonsilindo No. 1524/ST-FA-PSAK24-CAMP/VIII/2017 dated August 16,

2017, are as follows:

31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

December 31, 2015

Rincian beban imbalan pasca-kerja yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah
sebagai berikut:

770

( 427.068.000)

49.440.168.000

751

3.189.883.000

30 Juni 2017 /

June 30, 2017

2.217.874.000

1.066.157.000

5.351.031.000

49.440.168.000

6.775.357.000

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai
berikut:

Rincian pengukuran kembali imbalan pasca-kerja yang diakui dalam penghasilan
komprehensif lain adalah sebagai berikut:

35.958.285.000

35.955.980.000

31 Desember 2015/ 31 Desember 2014/

December 31, 2015
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UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR 21. ADDITIONAL PAID - IN CAPITAL

22. 22.

Sampai dengan 30 Juni 2017 Period to 30 June 2017

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi: Items that will not be reclassified to profit or loss:

Keuntungan aktuarial program imbalan pasti Actuarial gain on defined benefit plans

Tax relating to items that will not be reclassified

Saldo akhir Ending Balance

Sampai dengan 31 Desember 2016 Year to 31 December 2016

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi: Items that will not be reclassified to profit or loss:

Keuntungan aktuarial program imbalan pasti Actuarial gain on defined benefit plans

Tax relating to items that will not be reclassified

Saldo akhir Ending Balance

Sampai dengan 31 Desember 2015 Year to 31 December 2015

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi: Items that will not be reclassified to profit or loss:

Keuntungan aktuarial program imbalan pasti Actuarial gain on defined benefit plans

Tax relating to items that will not be reclassified

Saldo akhir Ending Balance

Sampai dengan 31 Desember 2014 Year to 31 December 2014

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi: Items that will not be reclassified to profit or loss:

Keuntungan aktuarial program imbalan pasti Actuarial gain on defined benefit plans

Tax relating to items that will not be reclassified

Saldo akhir Ending Balance

23. SALDO LABA 23. RETAINED EARNINGS

Saldo per 1 Januari 2016 Balances as of 1January2016

Total laba komprehensif tahun 2016 Surplus to retained earnings of 2016

Saldo per 31 Desember 2016 Balances as of 31 December2016

Cadangan pembagian dividen* Reserves dividend*

Total laba komprehensif periode berjalan Total comprehensive income for the period

Saldo 30 Juni 2017 Balance at June 30, 2017

* Lihat catatan 35 * See note 35

24. PENJUALAN 24. NET SALES

Penjualan Sales

Retur penjualan Sales return

Jumlah Total

Pajak-pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan
laba rugi

Pajak-pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan
laba rugi

Pajak-pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan
laba rugi

485.650.046.674

930.531.734.608

Tahun 2016/

June 30, 2017

Akun ini merupakan selisih antara aset pengampunan pajak (Tax Amnesty) dan
liabilitas pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang disajikan sebagai bagian ekuitas
pada tambahan modal disetor.

Berdasarkan Peraturan No.118/PMK.03 /2016 Tentang Tax Amnesty. Pada tanggal
3 April 2017 Perusahaan telah mengikuti Tax Amnesty atas harta bersih yang
belum dilaporkan pada SPT PPh Badan tahun 2015, harta tersebut berupa Freezer
dengan harga perolehan sebesar Rp 4.043.034.000 dengan uang tebusan yang
dibayarkan sebesar Rp 202.151.700.

30 Juni 2017/

Pajak-pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laporan
laba rugi

Based on the Regulation No. 118/PMK.03 /2016 About Tax Amnesty. On April 3 ,

2017 Company has has been following Tax Amnesty on net assets that have not

been reported in the corporate income SPT in 2015, the property is in the form of

freezer with an acquisition cost of Rp 4.043.034.000 ransoms paid amounted to Rp

202.151.700.

This account represents the difference between the Tax Amnesty assets and Tax

Amnesty liabilities as presented in the equity section of the additional paid-in capital.

Tahun 2015/

18.952.016.153

Tahun 2014/

Year 2014

Yang sudah
ditentukan

penggunaannya/

- 52.726.852.009 52.726.852.009

Jumlah

Year 2016

Saldo Laba/Retained Earnings

Yang belum
ditentukan

penggunaannya/

- 456.242.792.005 456.242.792.005

500.000.000.000 500.000.000.000)(

4.868.517.504)( 4.396.905.924)(

480.781.529.170

518.952.016.153500.000.000.000

974.851.000

ANALISIS JUMLAH YANG DIAKUI DI DALAM PENGHASILAN KOMPREHENSIF

LAIN

ANALYSIS OF AMOUNTS RECOGNISED IN OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Saldo laba/
Retained earnings

( 9.203.190.039)

1.340.844.048)(

Year 2015

Appropriated
(un audited)

Unappropriated
(un audited)

9.982.372.139

508.969.644.014

( 3.208.610.250)

( 2.773.936.000)

( 6.133.163.250)

( 3.584.663.000)

376.052.750

9.982.372.139

934.928.640.532

June 30, 2016
(un audited)

436.160.214.346

-

-

767.506.697

( 8.435.683.342)

( 7.108.014.250)

- 508.969.644.014

30 Juni 2016/
(tidak diaudit)

434.819.370.298

903.742.463.027

963.948.370)(

902.778.514.657

901.460.338.144

12.059.618.168)(

889.400.719.976

693.484.000

Total

( 2.080.452.000)
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DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

25. BEBAN POKOK PENJUALAN 25. COST OF GOODS SOLD

Pemakaian bahan baku Raw material used

Upah langsung Direct labor

Beban pabrikasi Factory expenses

Jumlah Biaya Produksi

Persediaan barang dalam proses Work in process

Persediaan awal Beginning inventory

Persediaan ahkir Ending inventory

Beban Pokok Produksi

Persediaan barang jadi Finished goods

Persediaan awal Beginning inventory

Persediaan ahkir Ending inventory

Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold

26. BEBAN USAHA 26. OPERATING EXPENSES

Beban penjualan Selling expenses

Promosi Promotion

Angkutan Transportation

Advertensi Advertence

Bahan pembantu Extra ingridient

Bahan bakar Fuel

Bad stock Bad stock

Sarana pemasaran Marketing

Parkir dan tol Parking and toll

Pemeliharaan Maintenance

Perjalanan dinas

Pengepakan Packing

Jumlah Total

Beban umum General and

dan administrasi administrative expenses

Gaji dan tunjangan Salary

Listrik dan air

Sewa Rent

Komunikasi Communication

Diklat Training

Penyusutan Depreciation

Cetakan dan Fotocopy Printing

Jamsostek

Asuransi Insurance

Administrasi Kantor

Pemeliharaan Maintenance

STNK Vehicle registration

Jumlah Total

6.107.310

48.683.500

196.892.378.715

10.930.900.036

( 6.235.248.194)

84.353.180.855

186.534.036

1.158.502.628

42.464.634.711

3.039.228.894

21.800.423.255

30 Juni 2016/
(tidak diaudit)

1.124.124.621

140.839.863.661

825.055.683

28.516.759.665

148.318.149.732

20.675.187

30.502.904.543

1.783.236.435

36.122.927.217

37.842.816.792

506.442.115

9.257.586.151

5.158.598.527

5.177.663.587

14.072.767.618

197.949.963.322

363.927.903.299

273.171.339.539

234.915.594.341

3.492.756.648

3.189.883.000

38.211.681

6.775.357.000 5.351.031.000

1.600.503.122

270.497.396.182129.056.985.102

798.330.019 -

30 Juni 2017/

41.931.626.191

7.700.187.399

June 30, 2016
(un audited)

Year 2016

( 76.626.754.300)

Electricity and water

Insurance

Office administrative

75.313.293.730

10.592.064.139

25.109.989.109 16.407.891.248

5.685.858.719

June 30, 2017

12.749.004.038

195.539.411.412

Tahun 2016/

( 77.979.721.603)

30 Juni 2017/

362.954.445

30 Juni 2016/
(tidak diaudit)

76.905.505.512

362.825.849.089 397.864.829.972

5.059.139.888

( 14.004.504.517)

388.919.465.343

67.684.949.091

( 71.076.872.541)

385.527.541.893

Tahun 2014/

77.100.373.003

862.628.529

1.020.812.422

87.866.424

4.940.262.934

720.242.572

25.224.807.962

8.637.849.659

1.225.519.582

3.315.183.358

370.409.549

1.090.729.206

2.128.375.680

92.721.801

162.871.600

-

777.692.236

Travelling expenses

Cost of Goods

Supply marketing

need

Employee benefits

(Note 20)

Representation and

donation

Amortisasi aset tidak
berwujud

Imbalan kerja
(Catatan 20)

Representasi dan
sumbangan

Konsultasi, Audit, dan
Lawyer

Umum dan
administrasi lainnya

328.186.844

3.310.939.276

213.876.688.398

Consultant, audit,

and lawyer

Amortization

intangible assets

68.921.212.043

10.426.426.119

77.100.373.003

86.805.619.853

3.203.513.594

3.387.994.7661.911.501.665

Total Manufacturing

313.561.890.616

11.010.370.764

Other general and

administrative

15.215.756.999

10.241.757.157

( 79.720.039.045)

176.296.692.284

266.067.937.272

11.580.333.159

77.911.758.892

355.560.029.323

14.004.504.517

( 5.806.099.094)

363.758.434.746

71.076.872.541

( 77.100.373.003)

357.734.934.284

12.258.164.697

675.404.770

-

568.574.332

1.045.926.515

475.164.428

2.745.748.311

76.626.754.300

3.189.674.404

Year 2014

81.821.627.097 181.554.700.194 162.730.481.451

11.510.084.360

484.230.011

20.935.359.880

17.918.844.436

12.770.186.833

11.553.600

5.134.926.382

1.007.101.203

41.088.625.010

7.973.777.983

1.412.290.130

1.404.848.070

4.063.907.211

3.063.519.092

73.292.568.592

9.335.087.841

980.546.260

Supply kebutuhan
pemasaran

Year 2016

5.806.099.094

38.575.713.564

33.178.320.303

1.063.742.689

1.759.115.945

167.513.400.989

363.454.284.596

8.225.272.308

18.419.130.072

2.795.185.970

4.626.249.372

229.454.000

373.336.508

24.071.300

1.813.892.977

1.637.476.751

52.081.094.823

8.885.604.966

June 30, 2017

1.738.292.620

35.730.226.873

1.167.331.413

4.156.001.547

1.384.361.651

63.029.398.674

946.612.946

146.357.020

178.916.358.326

Year 2015

20.656.357.881

100.160.423.333

16.178.595.642

1.802.138.466

1.026.234.768

1.217.540.046

2.516.352.164

38.050.206.794

179.177.283.786

5.806.099.094

( 6.067.024.554)

166.832.953

3.076.788.5991.331.951.896

1.335.270.620

134.206.151.153

6.920.925.839

Tahun 2014/

June 30, 2016
(un audited)

15.796.306.986

890.649.011

555.096.334

958.060.142

Tahun 2015/

Tahun 2015/

( 5.177.663.587)

55.749.719.468

782.792.877

-

15.524.287

Year 2014

60.558.045.491

36.485.309.984

-

50.625.034.927

127.876.465

512.636.275

4.656.063.370

44.335.446.675

9.758.138

3.799.844.327

Tahun 2016/

131.692.362

4.840.830.000

Year 2015

181.213.050

2.622.647.723

5.138.243.566

45.565.237.980

76.220.856.759

1.878.599.901

8.716.241.139
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DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

27. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA 27. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)

Pendapatan operasional lainya Other operating income

Laba selisih kurs

Sales of scraps

Selisih stock opname

Lain-lain Others

Jumlah Total

Beban operasional lainnya Other operating expenses

Pajak Tax

Lain - lain Others

Jumlah Total

28. PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN 28. FINANCIAL INCOME (EXPENSE)

Pendapatan Keuangan Financial Income

Bunga Interest

Jumlah Total

Beban Keuangan Financial Expenses

Administrasi Bank Bank administrative

Bunga Interest

Jumlah Total

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI 29. RELATED PARTIES TRANSACTION AND BALANCES

Utang lainnya Other payables

Beban Umum dan Administrasi General and administrative expenses

Utang lainnya Other payables

Beban Umum dan Administrasi General and administrative expenses

Details of relationship and type of transactions with related parties:

1 Dikendalikan oleh personil kunci/ Penggunaan Fasilitas Bersama/

Control by key personnel Use of share Facilities

Transaksi /

Transaction

Sifat berelasi Perseroan/

Nature of Relationship

Pihak yang berelasi /

Related Parties

29.313.035.215 6.111.411.356

-4.608.903

PT Ultrajaya Milk Industry &

Trading Company Tbk.

The following tabel provides the total amount of transactions that have been entered

into with related parties for the years ended June30, 2017, 31 December 2016,

2015 and 2014:

PT Ultrajaya Milk Industry &

Trading Company Tbk.

- -

Other - Scrapping

Assets-

510.043.209

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading

Company Tbk.

30 Juni 2017/

0,01 -0,01

PT Ultrajaya Milk Industry &

Trading Company, Tbk.

30 Juni 2017/

26.319.855.999 -

June 30, 2017 Year 2016

June 30, 2017 Year 2016

5.196.523.259

Lain-lain - Scrapping
Asset

Tahun 2016/

2.556.819.704 5.260.750.776

1.922.497.677

Persentase dari Total Aset/Pendapatan/

2015 2014 Percentage of Total Assets/Revenue

% %

PT Ultrajaya Milk Industry &

Trading Company, Tbk.

June 30, 2017

No.

0,01

Tahun 2016/

313.110.319

-

177.273

442.383.794

30 Juni 2017/

Percentage of Total Assets/Revenue

Persentase dari TotalAset/Pendapatan/

-

23.358.888.889 56.730.000.000

23.671.999.208

-

42.457.672.931

225.775.935

(Rp)

390.886.852

Year 2016

5.235.054.261 18.957.422.941

Tahun 2014/

Year 2014

2.077.664.545

(Rp)

1.501.362.860

0,01

2.325.369.352

3.996.514.006

5.260.750.776

-

2.077.664.545

-

-

777.365.439

1.463.998.848

1.580.763.798

2.556.819.704

-

15.542.290.481

PT Ultrajaya Milk Industry &

Trading Company Tbk.

Tabel berikut menyediakan jumlah transaksi dengan pihak berelasi untuk periode
dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan
2014:

605.090.765

57.335.090.765

2.988.570.313

%

0,01

%

0,31

Gain on dispossal

assets

Gain on foreign

1.773.592.207 6.601.849.294

624.673.831

-

-

494.843.820

134.945.800

2.909.602.265

-

43.292.757.306

2.498.225.966

-

28.321.944.447

624.750.653

30 Juni 2016/
(tidak diaudit)

Tahun 2015/

Year 2015 Year 2014

2.498.225.966

-

June 30, 2016
(un audited)

Year 2015

-

4.483.332

1.769.108.875

6.388.733.241

-

213.116.053

Tahun 2016/

Insurance claim

income

Difference of stock

Loss on impairment

of other non-current

assets

Rugi penurunan nilai
aset tidak lancar lainnya

30 Juni 2016/
(tidak diaudit)

Tahun 2015/ Tahun 2014/

June 30, 2016
(un audited)

PT Ultrajaya Milk Industry &

Trading Company Tbk.

118.871.256

Keuntungan penjualan
aset tetap

Penjualan barang sisa

Pendapatan klaim
asuransi

1.039.725.019 2.149.806.885 0,21 0,0195

2.657.620.643

3.093.035.4132.635.843.758

6.026.211.476

85.199.880

PT Ultrajaya Milk Industry &

Trading Company, Tbk.

891.284.549

154.405.021

1.978.556.038

PT Ultrajaya Milk Industry &

Trading Company, Tbk.

3.454.119.079 1.898.762.111

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang berelasi:

-

5.466.675.673 3.985.547.985

28.321.944.447 41.484.472.875

40.859.722.222

5.466.675.673 3.985.547.985

835.084.375

-
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UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

30. INFORMASI SEGMEN 30. SEGMENT INFORMATION

PENJUALAN BERSIH NET SALES

Menurut Jenis Produk Type of Product

Makanan Foods

Jumlah Total

Eliminasi Elimination

BEBAN POKOK PENJUALAN COST OF GOODS SOLD

Menurut Jenis Produk Type of Product

Makanan Foods

Jumlah Total

Eliminasi Elimination

HASIL SEGMEN PRODUCT SEGMENT

Laba Usaha Income From Operation

Makanan Foods

Beban Keuangan Financial Expenses

JUMLAH ASET TOTAL ASSETS

Jumlah aset lancar Total Current Assets

Jumlah aset tidak lancar

Jumlah Total

JUMLAH KEWAJIBAN TOTAL LIABILITIES

Jumlah liabilitas lancar

Jumlah Total

31. PERIKATAN 31. COMMITMENTS

Perseroan mengadakan beberapa kerjasama antara lain dengan: The Company performs some cooperation, for example with:

a. PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. a. PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

111.499.602.049 168.764.411.246

30 Juni 2017/ 30 Juni 2016/

PT Ultrajaya Milk Industry Trading & Company, Tbk entered into an agreement

with PT Swadaya Agung Perkasa according to the agreement number 19 / SAP

/ VI / 2017 regarding rental lease at PT Ultrajaya Milk Industry Trading &

Company, Tbk and further PT Ultrajaya Milk Industry Trading & Company , Tbk

granted permission to PT Campina Ice Cream Industry to use the building for a

period from June 1, 2017 to May 31, 2018.

930.531.734.608

-

195.539.411.412 176.296.692.284

-

-

1.091.877.945.860

Tahun 2016/

Pada tahun 2016 perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Ultrajaya Milk
Industry Trading & Company, Tbk terkait penggunaan lisensi program Oracle
dimana pemberi tugas yaitu PT Ultrajaya Milk Industry Trading & Company, Tbk
yang diwakili oleh Bapak Edwin Sutedja sebagai IT Manager menyerahkan
semua hak, jabatan, dan kepentingannya untuk lisensi program Oracle pada PT
Campina Ice Cream Industry yang diwakili oleh Bapak Suprasta senagai IT
Officer. Jenis lisensi yaitu Enterprise $M Cost of Goods Sold. Biaya lisensi per
kenaikan sebesar USD 5.562, dan biaya lisensi pembaruan perangkat lunak
tahun pertama sebesar USD 1.223,64. Tanggal penandatanganan surat
perjanjian tersebut pada 22 Juni 2016.

-

369.787.241.830

Total After

The amount of gross compensation for key management (including members of the

Boards Commissioners and Directors) of the Company for the period June 30, 2017

and for the year ended 31 December 2016, 2015 and 2014 are as follows:

722.090.704.030

Tahun 2016/

889.400.719.976

-

Tahun 2015/

- -

480.781.529.170

June 30, 2017 Year 2016

480.781.529.170

195.539.411.412 176.296.692.284

PT Ultrajaya Milk Industry Trading & Company, Tbk melakukan perjanjian
dengan PT Swadaya Agung Perkasa sesuai nomor perjanjian 19/SAP/VI/2017
mengenai sewa gedung yang disewakan pada PT Ultrajaya Milk Industry
Trading & Company, Tbk dan selanjutnya PT Ultrajaya Milk Industry Trading &
Company, Tbk memberikan izin pada PT Campina Ice Cream Industry untuk
menggunakan gedung tersebut dengan jangka waktu sejak 1 Juni 2017 sampai
dengan 31 Mei 2018.

-

13.617.372.529 23.898.011.880

Jumlah Setelah
Eliminasi

Year 2015

Tahun 2014/

Year 2014

Tahun 2015/

195.539.411.412 176.296.692.284

415.818.977.000 309.440.168.000

527.318.579.049 -

In 2016 the company entered into an agreement with PT Ultrajaya Milk Industry
Trading & Company, Tbk related to use Oracle program license where the
assignor of PT Ultrajaya Milk Industry Trading & Company, Tbk represented by
Mr. Edwin Sutedja as IT Manager handed over all authorization, position and his
concerns to license the Oracle program on PT Campina Ice Cream Industry
represented by Mr. Suprasta as IT Officer. The license type is Enterprise $ M
Cost of Goods Sold. License fee per increment USD 5.562, and first year license
software license fee USD 1.223,64. Date of signing of the agreement on June
22, 2016.

299.192.475.000

933.681.563.0991.031.041.060.010

( 25.823.718.481)

480.781.529.170

-

34.732.552.033

357.734.934.284

357.734.934.284

-

357.734.934.284

385.527.541.893

385.527.541.893

-

385.527.541.893

139.621.581.881

( 39.307.209.321)

100.314.372.560

-

30 Juni 2016/
(tidak diaudit)

902.778.514.657

902.778.514.657

434.819.370.298 930.531.734.608

49.721.730.361

363.927.903.299

363.927.903.299

478.204.579.246

132.034.747.892

( 36.017.797.202)

96.016.950.690

684.004.908.210

318.356.799.582

1.002.361.707.792

107.829.694.074

395.553.764.000

499.327.526.037

286.398.089.447

503.383.458.074

( 21.115.179.504)

647.283.473.652

Jumlah Setelah
Eliminasi

434.819.370.298

434.819.370.298

363.927.903.299

-

Total Non Current

200.135.051.037-

-

127.678.146.041

( 52.074.339.989)

75.603.806.052

670.273.649.026

930.531.734.608

Manajemen telah menentukan segmen operasi didasarkan pada laporan yang
ditelaah Direksi, yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis. Segmen
operasi Perseroan yaitu makanan.

June 30, 2016 Year 2016 Year 2015 Year 2014

June 30, 2016
(un audited)

360.767.410.984

Tahun 2014/

Total Non Current

Liabilities

Total Current

Jumlah liabilitas tidak
lancar

4.380.000.000

30 Juni 2017/
30 Juni 2016/
(tidak diaudit)

Tahun 2016/ Tahun 2015/

June 30, 2017 Year 2015 Year 2014

2.565.000.000 5.130.000.000

Jumlah beban kompensasi bruto bagi manajemen kunci (termasuk anggota Dewan
Komisaris dan Direksi) Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada30 Juni 2017,
31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Profit Before TaxLaba Sebelum Pajak
Penghasilan

Dewan Komisaris dan
Direksi 2.770.000.000

Board of

Commissionersand

Board of Directors

June 30, 2016
(un audited)

Year 2016

Total After

902.778.514.657

889.400.719.976

889.400.719.976

30 Juni 2017/

4.825.000.000

Tahun 2014/

June 30, 2017

Management has determined the operating segments based on reports reviewed by

the Board of Directors that are used to make strategic decisions. The Company’s

business segment consisting of foods.
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DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

b. VIMN Netherlands B.V. (VIMN BV) b. VIMN Netherlands B.V. (VIMN BV)

c. PT Walt Disney Indonesia c. PT Walt Disney Indonesia

d. PT Fortune Indonesia d. PT Fortune Indonesia

e. PT. Indormarco Prismatama e. PT. Indormarco Prismatama

f. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk f. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk

g. PT. Midi Utama Indonesia Tbk g. PT. Midi Utama Indonesia Tbk

h. PT Metrodata Eletronics, Tbk h. PT Metrodata Eletronics, Tbk

i. PT Mitra Integrasi Informatika i. PT Mitra Integrasi Informatika

32. MANAJEMEN RISIKO 32. RISK MANAGEMENT

a. Risiko kredit a. Credit Risk

b. Risiko pasar b. Market risk

Risiko nilai tukar mata uang Currency exchange rate risk

PT Ultrajaya Milk Industry Trading & Company, Tbk entered into an agreement

with PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk according to the agreement number

2694 / HK840 / R3W-3A444000 / 2016 regarding the provision of Safiro & Wifi id

service at PT Ultrajaya Milk Industry Trading & Company, Tbk and further PT

Ultrajaya Milk Industry Trading & Company, Tbk give permission to PT Campina

Ice Cream Industry to use Safiro & Wifi id services for a period of from October

24, 2016 to October 23, 2018.

The Company are affected by various financial risks, including credit risk, foreign

currency risk, interest rate risk and liquidity risk. The Company's overall risk

management objectives are to effectively manage these risks and minimize potential

adverse effects on their financial performance. The Directors review and agree with

the policies for managing each of these risks, which are summarized below, and

monitor the market price risks arising from all financial instruments.

Berdasarkan perjanjian Nomor: BP/MUI/HO/2017/FF//0047 tanggal 17 April
2017. Sehubungan dengan suplai barang dagangan oleh PT. Campina Ice
Cream Industry kepada PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Kedua belah pihak telah
sepakat dan setuju mengadakan kerja sama untuk periode 01 Januari 2017
sampai dengan 31 Desember 2017.

The Company is exposed to credit risk primarily from deposits with banks and

receivables. The Company manages credit risk exposed from its deposits with

banks by monitoring the bank’s reputation and capitalisation.

Perseroan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko
mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko
perseroan secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-
risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap
kinerja keuangan mereka. Direksi mengkaji dan menyetujui kebijakan untuk
mengendalikan setiap risiko yang diringkas di bawah ini, dan memperhatikan risiko
harga pasar dari semua instrumen keuangan.

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari piutang.
Perusahaan mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank
dengan memonitor reputasi dan kapitalisasi bank.

Berdasarkan perjanjian tanggal 16 Maret 2017. Perseroan melakukan
kerjasama dengan PT. Indormarco Prismatama untuk memasok produk untuk
dijual kembali, dimana rincian jenis produk tercantum dalam lembar Konfirmasi
Trading Terms. Ketentuan-ketentuan dalam Trading Terms di atas berlaku
untuk periode 2017 terhitung sejak 1 Januari 2017 dan berakhir tanggal 31
Desember 2017.

Pada tahun 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan VIMN
Netherlands B.V. (VIMN BV) tentang pemberian lisensi atas merek-merek yang
dimiliki oleh perusahaan. Nilai royalti sebesar 5% dihitung berdasarkan nilai
total omset setahun ke pihak ketiga. Jangka waktu perjanjian sejak tanggal 1
Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2017.

In 2015, the Company entered into an agreement with VIMN Netherlands B.V.

(VIMN BV) on licensing the brands owned by the company. The royalty value of

5% is calculated based on the total value of a year turnover to a third parties.

The term of the agreement is from July 1, 2015 to June 30, 2017.

Pada tahun 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Walt Disney
Indonesia tentang pemberian lisensi atas merek-merek yang dimiliki oleh
perusahaan. Nilai royalti sebesar 7% dihitung berdasarkan nilai total omset
setahun ke pihak ketiga. Jangka waktu perjanjian sejak tanggal 1 Desember
2016 sampai dengan 30 Juni 2019.

In 2016, the Company entered into an agreement with PT Walt Disney

Indonesia regarding the licensing of the brands owned by the company. The

royalty value of 7% is calculated based on the total value of a year turnover to a

third parties. Term of agreement from December 1, 2016 to June 30, 2019.

Pada tahun 2000 Perusahaan mengadakan perjanjian tentang jasa periklanan
dengan PT Fortune Indonesia berupa konsultasi, iklan dan promosi, media,
penelitian dan layanan Below The Line.

In 2000 the Company entered into an agreement on advertising services with

PT Fortune Indonesia in the form of consultations, advertisements and

promotions, media, research and services Below The Line.

Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi pembelian, penjualan
dan pinjaman dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional
Perusahaan. Untuk mengurangi risiko tersebut, Perusahaan memantau
fluktuasi mata uang asing dan hampir seluruh pinjaman bank Perusahaan
menggunakan mata uang rupiah.

Currency exchange risk arising from purchasing, selling and loan transactions

that are denominated in a currency that is not the Company’s functional

currency. To minimize the risk all, The Company monitor fluctuation of foreign

currency and almost all the Company’s bank loan in Rupiah.

Pada 25 April 2016 perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Mitra
Integrasi Informatika sesuai nomor perjanjian 138/MII/LSN/IV/2016 mengenai
penyediaan lisensi perangkat lunak (Software). Dengan jangka waktu sejak 1
Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2019.

On April 25, 2016 the company entered into an agreement with PT Mitra

Integrasi Informatika according to the agreement number 138/MII/LSN/IV/2016

regarding the provision of software (Software). With a period from July 1, 2016

to June 30, 2019.

Pada tahun 2016 perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan PT
Metrodata Eletronics, Tbk. terkait servis pemeliharaan program Oracle yang
digunakan oleh Ultra Jaya dan Campina. Periode perjanjian dimulai 1 Mei 2015
sampai dengan 30 April 2016.

In 2016 the company entered into a cooperation agreement with PT Metrodata

Eletronics, Tbk. related Oracle maintenance services used by Ultra Jaya and

Campina. The agreement period starts from May 1, 2015 to April 30, 2016.

PT Ultrajaya Milk Industry Trading & Company, Tbk melakukan perjanjian
dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sesuai nomor perjanjian
2694/HK840/R3W-3A444000/2016 mengenai penyediaan layanan Safiro & Wifi
id di PT Ultrajaya Milk Industry Trading & Company, Tbk dan selanjutnya PT
Ultrajaya Milk Industry Trading & Company, Tbk memberikan izin pada PT
Campina Ice Cream Industry untuk menggunakan layanan Safiro & Wifi id
tersebut dengan jangka waktu sejak 24 Oktober 2016 sampai dengan 23
Oktober 2018.

Berdasarkan perjanjian Nomor: BP/SAT/2017/HO/FD/JHL/001 tanggal 24 Maret
2017. Sehubungan dengan suplai barang dagangan oleh PT. Campina Ice
Cream Industry kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Kedua belah pihak
telah sepakat dan setuju mengadakan kerja sama untuk periode 1 Januari 2017
sampai dengan 31 Desember 2017.

Based on the agreement Number: BP/SAT/2017/HO/FD/JHL/001 dated March

24, 2017. In connection with the supply of merchandise by PT. Campina Ice

Cream Industry to PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Both parties have agreed and

agreed to hold cooperation for the period January 1, 2017 to December 31,

2017.

Based on the agreement dated March 16, 2017. The Company cooperates with

PT. Indormarco Prismatama to supply products for resale, where details of

product types are listed in the Trading Terms Confirmation sheet. The terms of

the above Terms are valid for the period 2017 effective from January 1, 2017

and ending December 31, 2017.

Based on the agreement No. BP/MUI/HO/2017/FF//0047 dated April 17, 2017.

In connection with the supply of merchandise by PT. Campina Ice Cream

Industry to PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Both parties have agreed and agreed

to hold cooperation for the period January 1, 2017 to December 31, 2017.
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UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Risiko tingkat suku bunga Interest rate risk

c. Risiko likuiditas c. Liquidity Risk

d. Estimasi nilai wajar d. Fair value estimation

Aset keuangan: Financial assets:

Kas dan setara kas Cash and cash equivalent

Piutang usaha - Pihak ketiga Account receivables - Third parties

Piutang lain-lain Other receivables

Aset keuangan tidak lancar Non currentfinancial asset

J u m l a h

Liabilitas Keuangan: Financial Liabilities:

Pinjaman Loans

Utang usaha : Account payables :

- Pihak ketiga - Third parties

- Pihak berelasi - Related parties

Long-term employee benefits liabilities

J u m l a h Total

Aset keuangan: Financial assets:

Kas dan setara kas Cash and cash equivalent

Piutang usaha Account receivables

Pihak ketiga Third parties

Piutang lain-lain Other receivables

Aset keuangan tidak lancar Non current financial asset

J u m l a h Total

Liabilitas Keuangan: Financial Liabilities:

Pinjaman Loans

Utang usaha Account payables

- Pihak ketiga - Third parties

- Pihak berelasi - Related parties

J u m l a h Total

a. a.

b. b.

c. c.

Liabilitas imbalan kerja
jangka panjang

Nilai wajar/

Fair values

30 Juni, 2017 / June 30, 2017

31 Desember 2014 / Dec. 31, 2014

1.122.165.132

514.964.350.911 514.964.350.911

484.345.954.298

Nilai wajar/

Fair values

55.818.977.000 55.818.977.000 49.440.168.000

507.322.028.050

31 Desember 2015 / Dec. 31, 2015

Nilai tercatat/

Carrying value

Nilai wajar/

Fair values

Nilai tercatat/

Carrying value

338.959.766.862 338.959.766.862 315.765.902.083 315.765.902.083

173.188.782.115

1.497.692.697 1.497.692.697

485.259.190.111

486.209.834.838

485.259.190.111

360.000.000.000

579.332.721.438 538.104.732.316 538.104.732.316

371.439.038.898 371.439.038.898

The following table sets forth the carrying value and estimated fair values of our

financial instruments as of June 30, 2017 and December 31, 2016, 2015, 2014 :

31 Desember 2016 / Dec. 31, 2016

Nilai tercatat/

Carrying value

Nilai tercatat/

Carrying value

192.641.312.405

1.233.551.650

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat
sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi, jika tidak, disajikan dalam
jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai
wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Metode-metode dan asumsi-asumsi
di bawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing
kelas instrument keuangan:

Financial instruments presented in the statements of financial position are

carried at fair value or amortized cost, otherwise, they are presented at carrying

values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair

values cannot be reliably measured. The following methods and assumptions

are used to estimate the fair value of each class of financial instruments:

360.000.000.000 360.000.000.000

173.188.782.115 166.404.026.790 166.404.026.790

2.000.236.354

Nilai wajar/

Fair values

383.674.975.074 383.674.975.074

192.641.312.405

91.503.051.050 91.503.051.050

Perseroan mempunyai utang bank dan pinjaman lainnya yang dikenakan
bunga. Oleh karena itu, Perseroan menanggung risiko perubahan tingkat suku
bunga. Kebijakan Perseroan adalah berusaha untuk mendapatkan pinjaman
dengan tingkat suku bunga yang paling rendah.

The Company have interest-bearing bank loans and other borrowings.

Therefore, the Company s’ bear the risk of interest rates fluctuation. The

Company’s policies are to obtain loans with the lowest interest rates.

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan setara
kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu.
Perseroan mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas
piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash

equivalents to support business activities on a timely basis. The Company

maintain a balance between continuity of accounts receivable collectability and

flexibility through the use of bank loans and other borrowings.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen
keuangan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016,
2015, 2014 :

1.967.096.106 1.967.096.106

1.318.109.237 1.318.109.237 1.122.165.132

1.233.551.650

163.839.622.289 163.839.622.289

2.000.236.354

84.113.754.279 84.113.754.279 90.006.263.953 90.006.263.953

484.345.954.298 486.209.834.838

1.807.787.642 1.807.787.642

2.476.135.847 2.476.135.847

Liabilitas imbalan kerja jangka
panjang

39.192.475.000 39.192.475.000 34.053.764.000 34.053.764.000

49.440.168.000

2.657.620.643 2.657.620.643 1.501.362.860 1.501.362.860

inputs for the asset or liability that which not based on observable market

data (unobservable inputs) (level 3).

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat
dipertukarkan di dalam transaksi kini antara pihak yang berkeinginan dan
memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain
di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan
dari kuotasi harga pasar dan model arus kas diskonto.

507.322.028.050 453.215.964.073 453.215.964.073

360.000.000.000 360.000.000.000

579.332.721.438

43.775.796.073 43.775.796.073

1.039.725.019 1.039.725.019 2.149.806.885 2.149.806.885

Long-term employee benefits liabilities

The Company uses the following hierarchy for determining and disclosing the

fair value of financial instruments:

harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau
liabilitas yang identik (tingkat 1);

quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

(level 1);

Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged

in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's

length transaction, other than in a forced or liquidation sale. Fair values are

obtained from quoted market prices and discounted cash flow models.

Perusahaan menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan dan
mengungkapkan nilai wajar instrumen keuangan:

input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat
diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya
harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2);
dan

inputs other than quoted prices which is included within level 1 that are

observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly

(derived from prices) (level 2); and

input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang
dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000

Nilai tercatat/

Carrying value

Nilai wajar/

Fair values

Nilai tercatat/

Carrying value

Nilai wajar/

Fair values

30 Juni, 2017 / June 30, 2017 31 Desember 2016 / Dec. 31, 2016
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UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

- -

e. Manajemen permodalan e. Capital management

33. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING 33.

30 Juni 2017 June 30, 2017

Akun Accounts

Aset : Assets

Deposito yang dibatasi penggunaannya USD Cash and Time Deposit Restricted

Uang Muka Pembelian USD Advances for purchases

EUR

DKK

Jumlah Aset Total Assets

Liabilitas: Liability

Utang Usaha USD Trade Payables

EUR

GBP

Jumlah Liabilitas Total Liabilities

Posisi Aset – Bersih Assets Position - Net

2016

Akun

Accounts
Aset : Assets

Deposito yang dibatasi penggunaannya USD Cash and Time Deposit Restricted

Uang Muka Pembelian USD Advances for purchases

SGD

EUR

Jumlah Aset Total Assets

Liabilitas : Liability

Utang Usaha USD Trade Payables

EUR

GBP

Jumlah Liabilitas Total Liabilities

Posisi Liabilitas – Bersih Liability Position - Net

2015

Akun Accounts

Aset : Assets

Aset yang dibatasi penggunaannya USD Cash and time deposit restricted

Uang muka pembelian USD Advance for purchase

EUR

Jumlah Aset Total Assets

Liabilitas : Liability

Utang usaha USD Trade payables

EUR

Jumlah Liabilitas Total Liabilities

Posisi Liabilitas – Bersih Liability Position - Net

2014

Akun Accounts

Aset Assets

Aset yang dibatasi penggunaannya USD Cash and time deposit restricted

Uang muka pembelian DKK Advance for purchase

EUR

SGD

USD

Jumlah Aset Total Assets

1.211.013.552

712.585.121

239.537.680

1.017.505.593

604.337

10.441.205

687.522.122

64,99

50.318,30

17.828,05

619,00

126.579,00

1.677.600.365

1.908.976.879

90.843,00

75.729,80

1.281.155.327

2.035.011.186

239.537.680

Nilai tercatat untuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain,
aset keuangan tidak lancar, pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang
lainlain, utang dividen, akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang
bank, utang sewa, dan utang mesin mendekati nilai wajarnya karena
bersifat jangka pendek. Tingkat bunga atas utang bank jangka panjang,
utang sewa jangka panjang dan utang mesin jangka panjang diasumsikan
mendekati tingkat diskonto pasarnya.

The carrying value of cash and cash equivalents, trade receivables, other

receivables, non-current financial asset, short-term loans, trade payables,

other payable, dividen payables, accruals, shortterm employee benefits

liabilities, bank loan, lease liabilities, and machinery loan approximate their

fair values due to their short-term nature.Interest rate of bank loan-long

term, lease liabilities-long term and machinery loan-long term assuming

close to the market discount rate.

2014

Tujuan Perusahaan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan
kelangsungan usaha Perusahaan serta memaksimalkan manfaat bagi
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

The Company objectives when managing capital are to safeguard the

Company’s ability to continue as a going concern while maximized benefits to

shareholders and other stakeholders.

The Company had cash and cash equivalents that are larger than bank loans,

this shows that the Company has the ability to repay debt with cash and cash

equivalents without charge equity.

The balance of assets and liabilities in foreign currencies as of June 30, 2017 and

December 31, 2016, 2015, 2014 are summarized below:

17.828,05

90.132,00

2016Mata Uang Asing/

Foreign Currencies

151.459,60

30.873.052

46.221,00

3.023.339.534

1.053.106.803

1.970.232.731

1.220.566.548

1.792.554.837

10.218.149

86.130,00

15.440,00

619,00

MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN

Ikhtisar aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31
Desember 2016, 2015, 2014, sebagai berikut:

3.586.577.245

23.740.246.142

27.776.310.863

22.377,33 278.373.985

173.418,00 352.385.376

62.760,50 949.754.647

1.050,00 9.893.100

2.238.006,14 27.840.796.382

29.431.203.489

Mata Uang Asing/

Foreign Currencies

Setara Rupiah/

Equivalent In

Rupiah

1.800.450.018

2015

Perusahaan memiliki kas dan setara kas yang lebih besar dari utang bank, hal
ini menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar
utang tersebut dengan kas dan setara kas tanpa membebani ekuitas.

2.901.376.816

54.811,86 825.997.190

22.377,00 308.690.715

210.320,90

25.975.860.845

119.475,00

4.036.064.721

1.882.991,00

Mata Uang Asing/

Foreign Currencies

Setara Rupiah/

Equivalent In

Rupiah

Setara Rupiah/

Equivalent In

Rupiah

Mata Uang Asing/

Foreign Currencies

Setara Rupiah/

Equivalent In

Rupiah
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

2014

Akun Accounts

Liabilitas DKK Liability

Utang usaha EUR Trade payables

GBP

MYR

SGD

USD

Jumlah Liabilitas Total Liabilities

Posisi Liabilitas – Bersih Liability Position-Net

34. TRANSAKSI NON KAS 34. NON-CASH TRANSACTIONS

30 Juni 2017/ Tahun 2016/ Tahun 2015/ Tahun 2014/

June 30, 2017 Year 2016 Year 2015 Year 2014

Perolehan aset tetap melalui : Acquisitions of property and equipment through:

Utang Payable

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN 35. EVENTS AFTER STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION DATED

a. a.

- PT Wijaya Tradindo - PT Wijaya Tradindo
- PT Wirajaya Investama Indonesia - PT Wirajaya Investama Indonesia

Sehingga komposisi susunan pemegang saham menjadi: So the composition of the shareholder structure becomes:

Nama Pemegang Saham

Tn. Sabana Prawirawidjadja Mr. Sabana Prawirawidjadja

Tn. Darmo Hadipranoto Mr. Darmo Hadipranoto

Ny. Justiani Hadipranoto Mrs. Justiani Hadipranoto

Tn. Hendro Hadipranoto Mr. Hendro Hadipranoto

Ny. Listijani Hadipranoto Mrs. Listijani Hadipranoto

Jumlah Total

b. b.

Tn Sabana Prawirawidjadja Mr. Sabana Prawirawidjadja

Tn Darmo Hadipranoto Mr. Darmo Hadipranoto

Ny Justiani Hadipranoto Mrs. Justiani Hadipranoto

Tn Hendro Hadipranoto Mr. Hendro Hadipranoto

Ny Listijani Hadipranoto Mrs. Listijani Hadipranoto

Jumlah Total

2.560.000

2.560.000

(12.158.090.492)

(9.055.107.270)

-

(10.145.802.315)

(18.536.131.775)

-

(4.247.706.434)

(23.962.096.471)

13.861.824.407

200.000.000 100

Tunai / Cash

-392.400.000.000

15.321.216.000

3.200.000

87,2 15.207.680.000

11.520.000 5,8 66.816.000

8.960.000 4,5 40.320.000

3.200.000

- 25.920.000.000

1,25

Atas perubahan akta tentang peralihan saham tersebut telah dicatat dan
diterima didalam sistem administrasi dan badan hukum tanggal 04 Agustus
2017 dengan nomor AHU-AH.01.03-0159339

- 20.160.000.000

(%) (Rp)

174.400.000

15.715.277.777

(3.018.855.152)

(9.137.851.387)

392.400.000.000

Transfer of shares from PT Wijaya Tradindo and PT Wirajaya Investama

indonesia amounted to Rp 87.200.000, respectively, to Mr. Sabana

Prawirawidjadja.

Pengalihan saham dari PT Wijaya Tradindo dan PT Wirajaya Investama
indonesia masing-masing sebesar Rp 87.200.000, kepada Tn Sabana
Prawirawidjadja.

Berdasarkan Akta No 56, tanggal 12 September 2017 oleh notaris Doktor
Irawan Soerodjo, SH, Magister Sains, notaris di Jakarta. Menyetujui penetapan
penggunaan saldo laba Perusahaan sampai dengan tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 450.000.000.000 (setelah dikurangi pajak
atas dividen) sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 56, dated September 12, 2017 by notary Doctor

Irawan Soerodjo, SH, Magister of Science, notary in Jakarta. Approved the

determination to use the Company's retained earnings up to the financial year

ended on December 31, 2016 amount to Rp 450.000.000.000 (net of dividen

tax) as follows:

57.600.000.000

Saham / Shares

41.815.381.063

12.384.177.574

Setara Rupiah/

Equivalent In

Rupiah158.806,00 322.677.911

3.045.490,74 37.885.904.806

Percentage of Ownership Nominal Value

-

2014

Mata Uang Asing/

Foreign Currencies

174.054,24 2.634.009.809

2.942,44 56.996.063

247.847,40 882.815.089

Increase authorized capital of the company from Rp 100.000.000.000 to Rp

2.000.000.000.000. At the same time increase the paid-up capital from Rp

50.000.000.000 to Rp 500.000.000.000. From the increase in paid-up capital,

the Company issued 1.800.000.000 shares with par value per share of Rp 250.

So that the value of the shares in placed and paid-up amount to Rp

450.000.000.000. Approved the addition of paid-up capital in cash from Mr.

Sabana Prawirawidjadja amount to Rp 57.600.000.000. On October 3rd, 2017,

cash withdrawal from Tn. Sabana Prawirawidjadja amounting to Rp

57.600.000.000 in the Company's account.

The amendment of the deed on the transfer of shares has been recorded and

received in the administrative system and legal entity dated August 4, 2017 with

the number AHU-AH.01.03-0159339

Berdasarkan Akta No 4, tanggal 1 Agustus 2017 oleh notaris Doktor Irawan
Soerodjo, SH, Magister Sains, notaris di Jakarta. Keputusan dibuat guna
menindak lanjuti permohonan pengampunan pajak sesuai undang-undang No.
11 tahun 2016, yang telah diajukan oleh:

Reklasifikasi dari uang

muka pembelian

Prosentase Pemilikan/ Nilai Nominal /

The Names of the Company's

Shareholder's

Kapitasilasi biaya

bunga

Jumlah lembar saham /

Based on Notarial Deed No. 4 dated August 1, 2017 by notary Doctor Irawan

Soerodjo, SH, Magister of Science, notary in Jakarta. Decisions are made to

follow up the tax amnesty application in accordance with Law no. 11 of 2016,

which has been filed by:

Menyetujui pembagian deviden kepada para pemegang saham perseroan
dengan perincian sebagai berikut:

Approved the distribution of dividend to the shareholders of the Company with

details as follows:

1,25

5.760.000.000

Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp 100.000.000.000 menjadi
sebesar Rp 2.000.000.000.000. Sekaligus meningkatkan modal disetor dari Rp
50.000.000.000 menjadi Rp 500.000.000.000. Dari peningkatan modal disetor
tersebut menerbitkan sebanyak 1.800.000.000 lembar saham dengan nilai
nominal per lembar saham sebesar Rp 250. Sehingga nilai lembar saham
ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 450.000.000.000. Menyetujui
penambahan setoran modal secara tunai dari Tn. Sabana Prawirawidjadja
sebesar Rp 57.600.000.000. Pada tanggal 3 Oktober 2017 telah dilakukan
penyetoran modal secara tunai dari Tn. Sabana Prawirawidjadja sebesar Rp
57.600.000.000 pada rekening Perusahaan.

Capitalization of

interest costs

Reclassification

from advances

purchased

5.760.000.000

-

Number of shares

3.500,00 32.977.385
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Sehingga susunan komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut: So the composition of shareholders becomes as follows:

Nama Pemegang Saham

Tn. Sabana Prawirawidjadja Mr. Sabana Prawirawidjadja

Tn. Darmo Hadipranoto Mr. Darmo Hadipranoto

Ny. Justiani Hadipranoto Mrs. Justiani Hadipranoto

Tn. Hendro Hadipranoto Mr. Hendro Hadipranoto

Ny. Listijani Hadipranoto Mrs. Listijani Hadipranoto

Jumlah Total

c. c.

d. d.

i. i.

ii. ii.

iii. iii.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Komisaris Utama The main commissioner

Komisaris Commissioner

Komisaris Independen Independent Commissioner

Dewan Direksi Board of Directors

Presiden Direktur President Director

Direktur Independen Independent Director

Direktur Director

Direktur Director

Direktur Director

iv iv

e. e.

Ketua Chairman

Anggota Member

Anggota Member

36. 36.

640.000.000

1.974.400.000

On August 8, 2017, the Company has paid Promissory Note Swiss Life

(Singapore) Pte.Ltd loan amounting to Rp 103.081.782.800 consisting of

principal payment amounting to Rp 100.000.000.000 and interest rate of Rp

3.081.782.800.

Upon amendment of the Company's articles of association has been approved

by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on

Decision No. AHU-0020551.AH.01.02 Year 2017 of October 5, 2017.

Tn. Adji Andjono

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 Oktober 2017, dibuat dihadapan Christina

Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta, memuat persetujuan para

pemegang saham sebagai berikut:

The Company's plan to conduct an initial public offering of the Company's

shares to the public ("Public Offering") and register the shares of the

Company to the Indonesia Stock Exchange and change the status of the

Company from a Closed Company to an Open Company;

(Rp)

98,7

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 Oktober 2017, dibuat dihadapan Christina
Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta, memuat persetujuan para
pemegang saham sebagai berikut:

Pada tanggal 8 Agustus 2017 Perusahaan melakukan pembayaran atas
pinjaman Promissory Note Swiss Life (Singapore) Pte.Ltd sebesar Rp
103.081.782.800 yang terdiri dari pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp
100.000.000.000 dan bunga pinjaman sebesar Rp 3.081.782.800.

Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-
saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum”) dan
mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia
serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi
Perseroan Terbuka;

Perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT. CAMPINA
ICE CREAM INDUSTRY Tbk;

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, dan
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru,
dengan komposisi sebagai berikut:

Change the name of the Company into Limited Liability Company PT.

CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk;

Changes in the composition of the members of the Board of Directors and

Board of Commissioners of the Company by terminating respectfully to all

members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the

Company, providing release and repayment (acquit et decharge) during his

tenure as long as such actions are reflected in the Company's financial

statements, and appointing members of the Board of Directors and The new

Board of Commissioners of the Company, with the following composition:

Tn. Darmo Hadipranoto

Tn. Yutianto Isnandar

2.000.000.000 100 500.000.000.000

Tn. Hans Jensen

Tn. Hendro Hadipranoto

PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN

RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Atas perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0020551.AH.01.02 Tahun
2017 tanggal 5 Oktober 2017.

Ikhtisar dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016,
2015 dan 2014 sebelum dan sesudah penyajian kembali laporan keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut:

The summary of the statements of financial position as of June 30, 2017, December

31, 2016, 2015 and 2014 before and after restatement of financial statements in

accordance with the Financial Accounting Standards are as follows:

Jumlah lembar saham / Prosentase Pemilikan/

Nominal Value

(%)

0,6 2.880.000.000

Tn. Drs. Makmur Widjaja

Tn. Samudera Prawirawidjaja

Tn. Arif Harmoko Rayadi

Pada tanggal 6 Oktober 2017 Perusahaan memutuskan untuk melakukan
pembentukan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan
No.013/DIR/CMPI/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dengan rincian sebagai berikut:

2.560.000 0,1

11.520.000

Drs. Makmur Widjaya

Bing Hartono Poernomosidi

Rudy Soraya

On October 6, 2017, the Company decided to establish an Audit Committee

based on its Decision Letter No.013 / DIR / CMPI / X / 2017 dated October 6,

2017 with details as follows:

Menyetujui perubahan nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp
250 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp 100 (seratus rupiah).

Approve the nominal value of the Company's share from Rp 250 (two
hundred fifty rupiah) to Rp 100 (one hundred rupiah).

640.000.000

Nilai Nominal /

8.960.000 0,5 2.240.000.000

2.560.000 0,1

Atas perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0018862.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal
13 September 2017.

The Names of the Company's

Shareholder's

Upon amendment of the Company's articles of association has been approved

by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on

Decision No. AHU-0018862.AH.01.02 Year 2017 of September 13, 2017.

Number of shares Percentage of Ownership

493.600.000.000
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Perubahan Penyajian dan Pengungkapan Changes in Presentation and Disclosure

1. Saldo laba Retained earning 1.

Saldo laba - Telah ditentukan penggunaannya Appropriated

Saldo laba - Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated

2 Aset yang tidak digunakan dalam operasi Unused assets in operation 2.

3. Laba per saham dasar Basic per share 3.

4. Laporan Arus Kas Statement Of Cash Flows 4.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Pengeluaran kas kepada: Payment to:

Pemasok Supplier

Karyawan Employees

Beban operasi lainnya Other operating expenses

Pembayaran atas: Paid for:

Pajak Tax

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Penambahan aset tetap Fixed assets addition

Perubahan Saldo Balance changes

1. Biaya dibayar dimuka Prepaid expenses 1.

2. Biaya yang masih harus dibayar Accrued expenses 2.

3. Kas dan setara kas Cash and cash equivalent 3.

4. Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya Time deposit restricted to used it 4.

5. Aset pajak tangguhan Deferred tax assets 5.

6. Aset tetap Property, plant and equipment 6.

7. Aset lain - lain - bersih Other assets - net 7.

8. Pendapatan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income 8.

Pajak tangguhan Deffered tax

Perubahan Penyajian dan Pengungkapan Changes in Presentation and Disclosure

1. Saldo laba Retained earning 1.

Saldo laba - Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated

2. Laba per saham dasar Basic per share 2.

3. Laporan Arus Kas Statement Of Cash Flows 3.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan kas dari pelanggan Receipt from customers

Pengeluaran kas kepada: Payment to:

Pemasok Supplier

Beban operasi lainnya Other operating expenses

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Penambahan aset tetap Fixed assets addition

Perubahan Saldo Balance changes

1. Biaya dibayar dimuka Prepaid expenses 1.

2. Biaya yang masih harus dibayar Accrued expenses 2.

3. Kas dan setara kas Cash and cash equivalent 3.

4. Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya Time deposit restricted to used it 4.

- 1.056.000.000

9.581.058.075

8.823.929.754 6.464.646.752

941.688.682.076930.657.599.050

14.712.914.172

92.155.349.745)( 72.013.666.733)(

7.775.757.535

December 31, 2016

Dilaporkan
Penerapan

sebelumnya/
Disajikan kembali/

- 508.969.644.014

508.969.644.014

- 263,63

296.660.885.180)( 318.027.245.974)(

350.152.905.945)(

11.940.341.077

1.018.283.487

15.336.249.736)(11.711.662.742)(

31.125.369.092)(49.593.403.667)(

10.652.770.784

340.445.436.320)(

11.835.900.923

-

31 Desember 2016

As previously

reported
As restated

508.969.644.014 -

242.267.525.580 242.157.924.791

94.710.387.59193.654.387.591

Pengukuran kembali atas program imbalan pasti dan

aset lain-lain

Remeasurements of defined benefit pension

plans and other assets(4.016.426.000)

1.004.106.500

3.070.026.789)(

767.506.697

14.419.378.269 14.182.778.466

508.969.644.014

30 Juni 2017

Dilaporkan
Penerapan

sebelumnya/
Disajikan kembali/

As previously

reported
As restated

June 30, 2017

518.952.016.153

377.793.250.193

6.897.922.486

383.674.975.074

1.016.197.605

365.414.532.767

7.042.789.618

371.439.038.898

- 49,91

127.779.121.210)(

58.530.782.698)(

189.288.224.568)(

108.564.154.394)(

53.324.308.943)(

199.008.998.808)(

518.952.016.153 481.047.983.847

500.000.000.000

(18.952.016.153)

-

-
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UNTUK PERIODE DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 FOR THE PERIOD AND YEARS ENDED JUNE 30, 2017

DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) SERTA 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 AND 2016 (UN AUDITED) AND DECEMBER 31, 2016, 2015, 2014

Perubahan Penyajian dan Pengungkapan Changes in Presentation and Disclosure

1. Saldo laba Retained earning 1.

Saldo laba - Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated

2. Laba per saham dasar Basic per share 2.

3. Laporan Arus Kas Statement Of Cash Flows 3.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan kas dari pelanggan Receipt from customers

Pengeluaran kas kepada: Payment to:

Pemasok Supplier

Karyawan Employees

Beban operasi lainnya Other operating expenses

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Penambahan aset tetap Fixed assets addition

Perubahan Saldo Balance changes

1. Biaya dibayar dimuka Prepaid expenses 1.

2. Biaya yang masih harus dibayar Accrued expenses 2.

3. Kas dan setara kas Cash and cash equivalent 3.

4. Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya Time deposit restricted to used it 4.

Perubahan Penyajian dan Pengungkapan Changes in Presentation and Disclosure

1. Saldo laba Retained earning 1.

Saldo laba - Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated

2. Laba per saham dasar Basic per share 2.

3. Laporan Arus Kas Statement Of Cash Flows 3.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Pengeluaran kas kepada: Payment to:

Karyawan Employees

Beban operasi lainnya Other operating expenses

Penerimaan dari: Receipt from:

Penghasilan lainnya Other income

Perubahan Saldo Balance changes

1. Biaya dibayar dimuka Prepaid expenses 1.

2. Biaya yang masih harus dibayar Accrued expenses 2.

3. Kas dan setara kas Cash and cash equivalent 3.

4. Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya Time deposit restricted to used it 4.

36. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN 36. COMPLETION OF THE FINANCIALSTATEMENTS

31 Desember 2015

293.387.821.082)(

106.346.342.144)(

259.428.651.957)(

100.505.939.171)(

December 31, 2015

As restated

456.242.792.005 -

382.378.557.025 382.378.557.025

- 456.242.792.005

456.242.792.005 456.242.792.005

7.043.637.792

As previously

reported

338.959.766.862 332.836.325.112

388.794.281.946)( 384.696.063.146)(

78.427.704.275)( 30.958.895.027)(

7.237.017.871 5.562.356.270

1.675.057.727 396.126

As restated

382.378.557.025 -

-

- 369,32

907.913.539.032

Dilaporkan
Penerapan

sebelumnya/
Disajikan kembali/

As previously

reported

Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Dewan
Direksi Perseroan pada tanggal 30 Oktober 2017.

The financial statements were completed and authorized for issue by the Company’s

Board of Directors on October 30, 2017.

319.703.812.742)(

1.102.841.074

31 Desember 2014

December 31, 2014
Dilaporkan
Penerapan

sebelumnya/
Disajikan kembali/

- 372,76

----- oOo -----

315.765.902.083 309.794.784.083

1.072.519.792 7.043.637.792

3.946.121.468

382.378.557.025

12.815.078.206 12.815.078.206

18.136.321.013

(314.301.613.578)

1.285.763.438

895.993.759.332

87.021.072.942)(

17.452.752.429

(86.234.497.942)
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PT Campina Ice Cream Industry Tbk

Jl. Rungkut Industri II/15-17 
Kel. Tenggilis Mejoyo; Kec. Tenggilis Mejoyo
Surabaya 60293

Telepon : (62-31) 843 2247 
Faksimili : (62-31) 843 9232
Website : www.campina.co.id


